SCHLÖSSER UND GÄRTEN DER NEUMARK
ZAMKI I OGRODY NOWEJ MARCHII

WILDENBRUCH SWOBNICA

SCHLÖSSER UND HERRENHÄUSER BRAUCHEN FREUNDE

D

er „Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark“ in der Deutschen
Gesellschaft e.V. startete 2006 erstmals in deutsch-polnischer Kooperation die neu konzipierte zweisprachige Reihe „Schlösser und Gärten
der Neumark“. Diese Reihe entstand auf Anregung und mit Unterstützung von Prof. Andrzej Tomaszewski, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Bis zu seinem Tode im Jahr 2010 hatte er die Schirmherrschaft
übernommen, die danach dankenswerter Weise Frau Prof. Małgorzata Omilanowska übernahm und weiterführte.
Mit dieser grenzüberschreitenden Publikationsreihe soll die Bedeutung der ländlichen Schlossbaukunst, der Herrenhäuser, Guts- und Parkanlagen der historischen Neumark bzw. der ehemaligen brandenburgischen Landesteile östlich der Oder in ihrer wechselvollen Geschichte
einer interessierten Öffentlichkeit in Deutschland und Polen vorgestellt
werden. Es ist die Intention, den deutschen Lesern eine weitgehend aus
dem Blickfeld geratene Region jenseits der Oder wieder bekannt zu machen und den polnischen Lesern die kunst- und kulturhistorische Dimension einer weniger vertrauten Kulturlandschaft näher zu bringen.
Die Schlossbauten und Adelssitze stehen neben den Sakralbauten
im Mittelpunkt der historischen und kulturhistorischen Entwicklung
dieser Region. Die Erforschung und Dokumentation dieser Geschichte ist die Voraussetzung für eine zukunftsträchtige Nutzung und denkmalgerechte Wiederherstellung jener Schlösser, Parks und Gutsanlagen. Die Bewahrung dieser Bau- und Kunstdenkmale erfordert von
allen Seiten einen engagierten Einsatz. Durch die Folgen des Zweiten
Weltkrieges, durch Zerstörung, Enteignung, Fremdnutzung und Vernachlässigung sind oder waren viele dieser Anlagen – sowohl links der
Oder in der ehemaligen DDR, als auch rechts der Oder auf heute polDr. Sibylle Badstübner-Gröger

nischem Gebiet – leerstehend, im Verfall begriffen oder unsachgemäß
genutzt. Manche sind vollständig zerstört, nur wenige konnten bislang
denkmalgerecht wiederhergestellt werden. Der Handlungsbedarf ist
unvermindert groß.
Diese Veröffentlichungsreihe wird gemeinsam von polnischen und
deutschen Kunsthistorikern und Denkmalpflegern erarbeitet. Sie beschreibt die kunst- und kulturhistorische Bedeutung der jeweiligen
Bauten und ihre wechselnden Besitzverhältnisse und macht auf den
gegenwärtigen Zustand und auf die Notwendigkeit einer sachgerechten Wiederherstellung aufmerksam. Insbesondere sollen Beispiele von
hervorragenden Restaurierungen und interessanten Nutzungen gewürdigt werden.
Die Reihe begann mit den Veröffentlichungen über Schloss Tamsel/Dąbroszyn und über das Johanniterschloss Sonnenburg/Słońsk.
Sie wurde fortgesetzt mit den Publikationen über das wieder hergestellte Herrenhaus in Mehrenthin/Mierzęcin und die im Bestand
gefährdete Johanniterburg und spätere Markgrafen-Residenz Wildenbruch/Swobnica. Zuletzt erschienen die Monographien zur Johanniterburg Lagow/Łagów und zum Herrenhaus in Hanseberg/Krzymów, dessen Zukunft noch ungewiss ist. In den Jahren 2011/12 folgten
die Veröffentlichungen über Gleissen/Glisno und Pförten/Brody sowie
über Küstrin/Kostrzyn, Charlottenhof/Sosny und Dölzig/Dolsk. Im Jahr
2013 konnten die Veröffentlichungen über die Schlösser in Züllichau/
Sulechów und Königswalde/Lubniewice und 2014 über Trebschen/
Trzebiechów, Topper/Toporów und Crossen/Krosno Odrzańskie neu
erscheinen.
Den Herausgebern ist es ein Anliegen, mit dieser Publikationsreihe
die Kenntnisse über das gemeinsame Kulturerbe zu vertiefen und vor
allem die Verständigung im deutsch-polnischen Dialog zu fördern.
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Wildenbruch Swobnica
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Wildenbruch liegt 115 Kilometer nordöstlich von Berlin und 60 Kilometer südlich von Stettin (Szczecin). Von der Stadt Schwedt an
der Oder, zu der im 18. Jahrhundert enge Beziehungen bestanden,
ist es gut 30 Kilometer und von Königsberg in der Neumark (Chojna) 17 Kilometer entfernt. Seit Jahrhunderten zu Pommern, genauer zum Bahner Land gehörig, ist Schloss Wildenbruch mit der
wechselvollen Geschichte dieses Territoriums eng verbunden. Heute liegt es in Polen und ist ein Bestandteil der Wojewodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie). Dass es dennoch
Eingang in die Reihe Schlösser und Gärten in der Neumark (Zamki
i ogrody Nowej Marchii) findet, ist nicht nur durch seine unmittelbare Grenzlage, sondern vor allem durch die Beziehung seiner Eigentümer zu Brandenburg gerechtfertigt. So gehörte es von 1377
bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges dem Johanniterorden
der Balley Brandenburg, von 1680 bis 1788 den Markgrafen von
Brandenburg-Schwedt und darüber hinaus bis 1945 der Hauptlinie
des Hauses Hohenzollern. Die Ordens- und die Markgrafenzeit
spiegeln sich bis heute in der Anlage wider und verleihen ihr einen
Charakter, der zwischen Burg und Schloss oszilliert.
Auch heute zieht Schloss Wildenbruch den Besucher in seinen
Bann. Dazu trägt seine einsame und malerische Lage, südlich des
gleichnamigen Dorfes, am Ufer eines stark verlandeten Sees im
Thuetal ebenso bei wie die Gebäude selbst, wo Schichten aus Mittelalter, Barock und 19. Jahrhundert ineinander verwoben und
Zeugnisse einer langen und ereignisreichen Geschichte sind. Eine
üppige Vegetation konnte sich nach 1945 auf dem Gelände ausbreiten und verwandelte den ehemaligen Garten in einen dichten
Wald. Der nördliche Seitenflügel ist 2008 eingestürzt und inzwischen abgetragen, sein südliches Pendant steht noch, ist jedoch
ebenfalls vom Einsturz bedroht. Dafür hat das dreigeschossige
Hauptgebäude 2012 ein neues Dach erhalten und wartet mit einer
reichen Ausstattung von Stuckdecken auf, deren Anblick einerseits
Resignation auslöst und andererseits nachdrücklich dazu auffor-

1 Ansicht von Westen. Lithographie von E. Sanne, um 1845
Widok od zachodu. Litografia autorstwa E. Sannego, ok. 1845 r.

dert, sie angemessen zu restaurieren und überhaupt die Anlage vor
dem zwar vorerst abgewendeten, doch längst nicht gebannten Untergang zu retten. Dies gilt um so mehr, als die 1945 ausgebrannte Ruine des Schwedter Schlosses, ein wichtiger Bezugsbau für
Wildenbruch, nicht wiederhergestellt, sondern 1962 vollständig abgetragen wurde.
Bauherren und Besitzer
Der Name Wildenbruch („Wildenbruke“) taucht erstmals in einer
Urkunde vom 13. Januar 1345 auf, die einen Streit zwischen der
Stadt Bahn (Banie) und dem Johanniterorden schlichtet.1 Damals
gab es in Wildenbruch noch keine Burg, lediglich von einem dörf-
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2 Karte der Herrschaft Schwedt. Zeichnung 1774
Mapa władztwa Schwedt. Rysunek z 1774 r.

kein Verweis auf die Wildheit der Landschaft, sondern verrät, dass
hier seit alters her Stuten (mittelniederdeutsch: Wilden) gezüchtet
wurden.4 Der Aufstieg Wildenbruchs war eine Folge der Zerstörung
der Komturei in Rörchen 1373 durch die Königsberger Bürger.5
1377 wurde den Johannitern von den pommerschen Herzögen
Swantibor III. (reg. 1368–1413) und Bogislaw VII. (reg. 1368–1404)
der Neubau einer Burg zugestanden, sofern diese im Verteidi-

lichen Anwesen ist die Rede, das zur nahegelegenen Johanniterordenskomturei Rörchen/Rurka gehörte. 1235 war das Bahner Land
(„totam terram, que Banen vulgariter appellatur“), zu dem Wildenbruch gehörte, vom pommerschen Herzog Barnim I. (reg. 1226–
1278) zunächst noch den Tempelbrüdern geschenkt worden,2 ging
jedoch 1312, nachdem Papst Clemens V. diesen Orden aufgelöst
hatte, an die Johanniter über.3 Der Name Wildenbruch ist übrigens
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3 Porträt der Kurfürstin Dorothea (1636–1689).
Ölgemälde von Jan de Baen, 1675
Portret księżnej elektorowej Dorothei (1636-1689).
Obraz olejny Jana de Baen, 1675

4 Porträt des Markgrafen Philipp Wilhelm (1669–1711).
Ölgemälde von Antoine Pesne, 1710/1711
Portret margarbiego Philippa Wilhelma (1669-1711).
Obraz olejny Antoina Pesne, 1710/1711

gungsfall auch den pommerschen Truppen zur Verfügung stünde
und von diesem Ort keine Fehden ausgingen.6 Ein genauer Ort
wird in der Urkunde noch nicht genannt, doch entschied sich der
Orden damals für Wildenbruch, für die geschützte Lage auf einer
− künstlich angelegten? − Insel am Rand des später sogenannten
Schlosssees. 1377 darf somit als das Gründungsdatum des heutigen
Schlosses gelten. Mit der endgültigen Verlegung des Ordenssitzes

von Rörchen nach Wildenbruch im Jahr 1382 muss die Burganlage
weitgehend fertiggestellt gewesen sein, die durch eine hohe Ringmauer und einen mächtigen Bergfried geschützt wurde.7
Streitigkeiten mit den Nachbarn gab es auch fortan. 1399 erschlugen die Bürger der Stadt Bahn gar den Herrenmeister des Johanniterordens der Balley Brandenburg, Detlev von Walmede.8 In
einer Urkunde aus dem Jahr 1406 wird das „castrum Wildenbru-
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6 Rekonstruktion der Hauptburg. Zeichnung von Zbigniew Radacki, 1976
Die direkt anschließende Vorburg ist in dieser Zeichnung nicht berücksichtigt. Auch kann
der hier gezeigte Zustand nicht lange bestanden haben, denn schon im Mittelalter erstreckte
sich das Hauptgebäude mindestens bis zum Mittelrisalit des heutigen Corps de Logis.

Rekonstrukcja zamku głównego. Rysunek Zbigniewa Radackiego, 1976
Pominięto na nim przedzamcze sąsiadujące bezpośrednio z zamkiem głównym.
Przedstawiony tu stan istniał jednak jedynie bez krótki okres czasu, gdyż już w średniowieczu
budynek główny sięgał co najmniej do ryzalitu środkowego obecnego korpusu głównego.

wollte.12 Den turbulenten Jahren verdanken wir die Anfertigung
mehrerer detaillierter Inventare (1545, 1546, 1547), die eine wichtige Quelle für die Aufteilung und Nutzung der Anlage darstellen.13 1544 und 1545 schaltete sich sogar Kaiser Karl V. mit zwei
Schreiben ein, in denen er Philipp I. ermahnte, die Komturei in
Wildenbruch nicht anzutasten.14 Schließlich kam es im Verlauf des
Jahres 1547 zu einer Einigung, die in einer Vorvereinbarung vom
28. Februar und einem Vertrag vom 26. September in Wolgast fixiert wurde.15 Der 1544 ausgezogene Orden kehrte daraufhin
zurück, samt der abgezogenen Waffen, denn Wildenbruch sollte
auch künftig als befestigter Ort die pommersche Grenze schützen.
Philipp I. setzte ein Zustimmungsrecht bei künftigen Ernennungen
des Ordenskomturs durch sowie die Anerkennung der Lehnspflichten und das Verbot der katholischen Messe.
Aus den Jahren 1560 und 1576 existieren weitere Inventare, jeweils angefertigt nach dem Tod des Komturs.16 Der Jasenitzer Erbvertrag von 1569 brachte für Wildenbruch keine Veränderungen,
die Komturei verblieb bei Pommern-Wolgast. Aus dem Jahr 1611 ist

5 Messtischblatt 1924
Pruska mapa topograficzna z 1924 r.

ke“,9 1420 die „capelle to Wildenbruke“ erwähnt.10 Mit einem
Lehnsbrief Herzog Bogislaws X. (reg. 1474–1532) aus dem Jahr 1487
wurde der Orden mit zahlreichen Privilegien ausgestattet.11 Nach
der neuerlichen Aufteilung Pommerns unter Mitgliedern der Greifendynastie gelangte die Komturei Wildenbruch 1541, obwohl östlich der Oder gelegen, an Pommern-Wolgast, während es bis dahin
zu Pommern-Stettin gehört hatte. Ab dieser Zeit verschärften sich
auch die Auseinandersetzungen mit dem Landesherrn, Herzog Philipp I. von Pommern-Wolgast (reg. 1532–1560), der nach der Einführung der Reformation die Ordenskomturei gern säkularisiert
hätte. Umgekehrt versuchte diese, sich ihrer Lehnspflichten zu entledigen. Zeitweilig wurde Wildenbruch in diesen Jahren von herzöglichen Beamten verwaltet, da Philipp I. 1544 den vom Orden bestimmten Komtur Balthasar von der Marwitz nicht anerkannte und
stattdessen seinen Kanzler Balthasar von Waldow durchsetzen
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7 Grundriss des Erdgeschosses 2006
Rzut parteru z 2006 r.

8 Lageskizze 1902
Szkic położenia z 1902 r.

die Forderung Herzog Philipp Julius’ von Pommern-Wolgast (reg.
1592–1625) auf Abhaltung eines Lagers in der Komturei Wildenbruch überliefert,17 1615/1616 wurde die Komturei von der Ordensregierung, die seit 1610 in Sonnenburg (Słońsk) saß, ermahnt,
die Eintreibung der Kornpachten nicht zu vernachlässigen.18
Der Dreißigjährige Krieg brachte Wildenbruch 1629 die Besatzung durch kaiserliche Truppen,19 die schon 1630/1631 durch
schwedische Soldaten abgelöst wurden.20 Auch nach dem Ende
des Dreißigjährigen Krieges verblieb ein Landstreifen östlich der
Oder, darunter das Bahner Land, bei Schweden. Dies wurde im
Friedensvertrag von Osnabrück 1648 festgehalten und im Stettiner Grenzrezess von 1653 bestätigt.21 So endete mit dem Westfälischen Frieden 1648 für immer die weit über dreihundertjährige
Geschichte des Johanniterordens in Wildenbruch, dessen Güter damals säkularisiert wurden. Nun gelangte Wildenbruch in Privat-

besitz. Königin Christina von Schweden (reg. 1632–1654) schenkte
es ihrem Hofkanzler Johann Adler Salvius (1590−1652), der als
schwedischer Diplomat maßgeblich an den Verhandlungen des
Westfälischen Friedens mitgewirkt und am 24. Oktober 1648 in
Münster den Osnabrücker Teilfrieden mitunterzeichnet hatte.22
Nach dessen Tod übertrug sie es am 1. März 1654 dem schwedischen Gesandten in Hamburg und Kaufmann Peter Bidal.23 Im
schwedisch-polnischen Krieg quartierten sich 1659 kurzzeitig kaiserliche Truppen im Schloss ein.24 Bald nach der siegreichen
Schlacht von Fehrbellin gegen die Schweden im Jahr 1675 und der
anschließenden Eroberung von ganz Pommern einschließlich Stettins durch brandenburgische Truppen übertrug Friedrich Wilhelm,
der Große Kurfürst (reg. 1640–1688), Schloss Wildenbruch seinem
verdienten Generalfeldmarschall Georg Freiherr von Derfflinger
(1606−1695).25 Zwar musste Brandenburg im Frieden von Saint-
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9 Ansicht von Südwesten. Verschollenes Ölgemälde von Michiel Maddersteg, nach 1698
Widok od południowego zachodu. Zaginiony obraz olejny Michiela Maddersteg, po 1698 r.

Germain 1679 einen Großteil seiner Eroberungen wieder an
Schweden zurückgeben, durfte aber jetzt immerhin das Bahner
Land und damit Wildenbruch behalten, das privatrechtlich allerdings zunächst an den inzwischen zum Freiherrn geadelten Peter
von Bidal zurückfiel.26 Da dieser nicht unter brandenburgischer
Landeshoheit leben wollte, verkaufte er die Herrschaft Wilden-

bruch am 9. Juli 1680 für 120.000 Taler an Kurfürstin Dorothea
(1636–1689), die zweite Gemahlin des Großen Kurfürsten,27 die sie
mit den Ämtern Schwedt und Vierraden zur Herrschaft Wildenbruch-Schwedt vereinte (Abb. 2). Die genannten Ämter hatte sie
bereits ein Jahrzehnt früher in der Absicht erworben, dort für ihre
Söhne eine Nebenlinie zu begründen.
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11 Ansicht von Süden, um 1940
Widok od południa, ok. 1940 r.

10 Luftaufnahme, um 1940
Widok z lotu ptaka ok. 1940 r.

Damit begann eine neue Phase in der Geschichte von Schloss
Wildenbruch, die zu weitreichenden Eingriffen in die bestehende
Bausubstanz führte. Der Charakter einer Burg, der bis dahin vorherrschte, sollte durch einen Umbau in zeitgemäßen barocken Formen wenn nicht gänzlich beseitigt, so doch abgemildert werden.
Dazu wurden Architekten und Künstler herangezogen, die auch
in Schwedt und Berlin tätig waren. Mit dem Tod der Kurfürstin
1689 dürfte der Umbau zumindest im Äußeren weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Das Schloss fiel an Philipp Wilhelm
(1669−1711), den ersten Markgrafen von Brandenburg-Schwedt.
Mit seinem Namen verbindet sich freilich auch ein dunkles Kapitel
in der Geschichte Wildenbruchs. 1689 und 1690 wurden mehrere
Frauen der Hexerei bezichtigt und hingerichtet, davon eine, Elisabeth Schwalbe, in Wildenbruch verbrannt.28 Philipp Wilhelm, vor
allem jedoch seinem Sohn Friedrich Wilhelm (1700−1771), der
auch der tolle Markgraf genannt wird, diente das in wald- und
wasserreicher Umgebung gelegene Schloss als Rückzugsort und
Ausgangspunkt zu Fischzügen und Jagden. Friedrich Wilhelm ist

12 Ansicht von Osten auf das Corps de Logis, um 1910
Widok korpusu głównego od wschodu, ok. 1910 r.

denn auch 1771 in Wildenbruch an einer Erkältung, die er sich
beim Fischen zugezogen hatte, gestorben.29 Nachlassinventare aus
den Jahren 1771 und 1788 belegen die reiche Ausstattung des Gebäudes.30 Außerdem fertigte im Jahr 1780 der Bauinspektor Cöber
eine detaillierte Beschreibung der Gesamtanlage an, die entscheidende Rückschlüsse auf die Baugeschichte eröffnet.31 Mit dem Tod
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13 Blick auf die Hoffassade des Corps de Logis. Aufnahme 2014
Widok elewacji dziedzińcowej korpusu głównego. Fot. z 2014 r.

des dritten Markgrafen Friedrich Heinrich (1709−1788), der keinen
männlichen Nachfahren hatte, fiel die Herrschaft Schwedt 1788
zurück an die Hauptlinie der Hohenzollern in Berlin.32
Wildenbruch gehörte fortan zu den Krondomänen, wurde 1873
ausdrücklich zum Privateigentum des Hauses Hohenzollern erklärt,
das von der Königlichen Hofkammer in Charlottenburg verwaltet
wurde, und verblieb auch nach 1919 im Besitz der Hohenzollern. In
all den Jahren wurde es von verschiedenen Pächtern bewohnt und
bewirtschaftet. Deren nutzungsorientierte Ansprüche führten zu
kleineren baulichen Veränderungen, die die hochherrschaftliche
Erscheinung der Anlage zwar beeinträchtigten, letztlich aber nicht
zu beseitigen vermochten. Mehrfach modernisiert, ergänzt oder

neu angelegt wurden die Wirtschaftsgebäude beziehungsweise
das Gartenareal. 1899 fand eine umgangreiche Sanierung der Gebäude statt, von deren einzelnen Maßnahmen noch die Rede sein
wird.33 König Friedrich Wilhelm III. (reg. 1797–1840) erinnerte sich
1810 an seine pommersche Domäne und verlieh den Namen „von
Wildenbruch“ zusammen mit dem Adelstitel an die beiden natürlichen Kinder des in der Schlacht bei Saalfeld gefallenen Prinzen
Louis Ferdinand (1772–1806), Louis und Blanka. Louis’ Sohn wiederum war der im Kaiserreich populäre Schriftstelle Ernst von
Wildenbruch (1845–1909), der – dies sei ausdrücklich betont – zu
Schloss Wildenbruch außer seinem Namen keinerlei Beziehung hatte und wohl nie dort war.34
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14 Blick auf den südlichen Seitenflügel. Aufnahme 2014
Widok południowego skrzydła bocznego. Fot. z 2014 r.

Im letzten Krieg diente Schloss Wildenbruch den Stettiner Museen als Auslagerungsort. So wurde hier die 1792/1793 von Johann
Gottfried Schadow (1764–1850) geschaffene Marmorstatue Friedrichs des Großen, eine der bedeutendsten Skulpturen des deutschen Klassizismus, in Sicherheit gebracht.35 Mit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs kam Wildenbruch zu Polen und wurde in
Swobnica umbenannt. Mehrere Jahre gehörte die Anlage zu den
staatlichen Landwirtschaftsgütern (PGR), dabei wurde das Corps
de Logis als Getreidespeicher genutzt. Anschließend stand das
Schloss leer und war Vandalismus und Witterung ungeschützt ausgesetzt, so dass der Verfall des Anwesens einsetzte. Nach der politischen Wende und der Öffnung der Grenzen erwarb 1992 ein

niederländischer Unternehmer die Anlage. In den fast zwanzig
Jahren, in denen er das Schloss in seinen Händen hielt, sollte sich
der Verfall rasant beschleunigen. Der linke Seitenflügel verlor
komplett sein Dach (Abb. 15) und stürzte bei einem Sturm 2008 sogar vollständig in sich zusammen (Abb. 16). Auch am Corps de Logis entstanden verstärkt Löcher im Dach. Wasser drang fortan ins
Innere und begann sein Zerstörungswerk an den Stuckdecken und
Fußböden. Anfänglich ließ der Investor das Schloss noch bewachen. Seit etwa 2008 jedoch konnte jeder ungehindert das Schloss
betreten, was zur Folge hatte, dass noch 2010 und 2011 das bis dahin erhaltene Geländer und die zugehörigen Docken der barocken
Haupttreppe fast komplett verschwanden.
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Sanierung des südlichen Seitenflügels an, doch ist die Finanzierung
bislang noch nicht gesichert.
Baugeschichte und Baubeschreibung
Als Kernbauphasen lassen sich die Jahre 1377 bis 1382 und 1680 bis
1690 bestimmen, also die Zeit der Errichtung der Ordensburg und
des barocken Umbaus. Selbstverständlich dürfte die Ordensburg
1382, als die Johanniter sie bezogen, noch nicht zur Gänze vollendet gewesen sein – schon der Bau des Bergfrieds etwa könnte
sich durchaus länger hingezogen haben – und auch im 15., 16. oder
18. Jahrhundert dürften kleinere Baumaßnahmen stattgefunden
haben, doch gibt es kaum Anhaltspunkte für Veränderungen
außerhalb der genannten Zeiträume.
Für den Bau ihrer Burg wählten die Johanniter 1377 die Lage einer Insel (Abb. 5). Nach Süden und Osten öffnete sie sich zum See,
ansonsten trennte sie ein immerhin bis zu 25 Meter breiter Graben
vom Festland, der womöglich künstlich angelegt war und deshalb
in der Nachkriegszeit wieder verlandete. Auf dieser Insel lagen die
Hauptburg und westlich anschließend die Vorburg. Während sich
erstere, wie unten erläutert wird, in der heutigen Dreiflügelanlage
noch deutlich abzeichnet, haben sich von der Vorburg keine älteren
Spuren erhalten. Auf deren Areal stehen heute zwei Stallgebäude
des 19. Jahrhunderts, die beide ruinös sind; ihnen nördlich gegenüber lag bis nach 1945 eine langgestreckte Fachwerkscheune (Abb.
8, 10). Immerhin existierte die Hofsituation der Vorburg, in der immer schon vorrangig Wirtschaftsgebäude angesiedelt waren, also
noch bis in diese Zeit. Im Vergleich zur Vorburg lag die Hauptburg
deutlich erhöht. Noch heute steigt der Weg zur Dreiflügelanlage
merklich bergan, und spätestens auf der Gartenseite wird sichtbar,
dass das Corps de Logis an der Kante eines Hügels aufsitzt, denn die
Erdgeschossfenster setzen hier erst mehrere Meter über dem Bodenniveau an (Abb. 17, 19). Hinter der darunter liegenden Mauer
befinden sich somit bereits die Keller.
Die Vorburg, über die allein in der Ordenszeit der Weg in die
Hauptburg führte, war mittels einer hölzernen Brücke mit dem
Festland verbunden (Abb. 1), ehe diese gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch einen Steindamm ersetzt wurde.36 Vor dieser
Brücke, jenseits der Insel mit der befestigten Burg, lag schon im
16. Jahrhundert der sogenannte „Viehhof“, also ein Ökonomiehof
im Sinne eines Vorwerks mit Stallungen, Scheunen, einem Brau-

15 Blick auf den nördlichen Seitenflügel. Aufnahme 2006
Widok północnego skrzydła bocznego. Fot. z 2006 r.

Um dem Verfall nicht weiter tatenlos zuzusehen, wurde 2010 in
Berlin die Gesellschaft Schloss Wildenbruch Swobnica e.V gegründet. Nicht zuletzt dank ihrer Vermittlung gab der Eigentümer das
Schloss im November 2011 wieder an die Gemeinde Bahn (Banie)
zurück, der es 1992 schon einmal kurz gehört hatte. Da eine erste
Übertragung Ende 2010 noch in letzter Minute gescheitert war,
wurden im Frühjahr 2011 auf Veranlassung des Denkmalamts in
Stettin einzelne besonders markante Formen aus den Stuckdecken
ausgeschnitten, um zumindest sie vor einer ernstlich drohenden
Vernichtung zu bergen (Abb. 24, 26). Glücklicherweise erhielt die
Gemeinde bereits Anfang 2012, nur wenige Wochen nach der
schließlich erfolgreichen Übernahme des Schlosses, Mittel des Kulturministeriums in Warschau, aufgestockt durch den Marschall der
Wojewodschaft Westpommern, mit deren Hilfe im Sommer desselben Jahres der Dachstuhl repariert und das Dach erneuert werden
konnten. Weitere Gelder derselben Behörden flossen 2013 und
wurden zur Restaurierung des mittelalterlichen Bergfrieds verwendet, der gleichzeitig eine neue Außentreppe erhielt, um ihn für
Besucher zu erschließen. Als künftige große Maßnahme steht die
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16 Blick auf die Innenseite der nördlichen Ringmauer. Aufnahme 2014. An dieser Stelle stand bis 2008 der nördliche Seitenflügel.
Widok wewnętrznej strony północnego ciągu muru obwodowego. Fot. z 2014 r. W tym miejscu do 2008 r. wznosiło się północne skrzydło boczne.

haus und dem Amtsgebäude.37 Unter diesen Gebäuden dürften
sich zuletzt nur noch Bauten des 19. Jahrhunderts befunden haben,
von denen der letzte erhaltene kürzlich auch noch einstürzte und
teilweise abgetragen wurde.
Vom Ordensschloss des ausgehenden 14. Jahrhunderts sind
äußerlich sichtbar noch der Bergfried sowie drei Seiten einer ursprünglich vierseitig geschlossenen Ringmauer erhalten, die an-

nähernd ein Quadrat von fünfzig mal fünfzig Metern umschrieb.
Diese drei Seiten bilden heute die Außenfassaden des Hauptschlosses und sind dort deshalb noch weitgehend in ihrer ursprünglichen Gestalt wahrnehmbar, weil sie sich jetzt wieder
unverputzt zeigen. Innerhalb dieser Ringmauer waren die Wohngebäude angesiedelt (Abb. 6). Nahtlos integriert in das Mauergeviert war der Bergfried, der bewusst an die Nordwestecke, zur

11

17 Blick von Nordosten auf die Gartenfassade des Corps de Logis. Aufnahme 2014
Widok elewacji ogrodowej korpusu głównego od północnego wschodu. Fot. z 2014 r.

Landseite und nicht etwa zum See hin, platziert worden war. Er
erreicht eine Gesamthöhe von 25 Metern, die sich aus dem 11 Meter hohen Sockel auf quadratischem Grundriss und dem 14 Meter
hohen Zylinder ergibt. Im Sockel befindet sich ein altes Verlies,
das nur über eine Luke von oben, also aus dem Turminneren heraus, zu erreichen ist. Den Zylinder unterteilen zwei Holzböden in
drei Geschosse, die über steile Leitern verbunden sind. Ab dem
oberen Geschoss verdickt sich die Außenmauer schichtweise nach

innen und bildet somit einen Kegel aus, dessen Spitze bis unter
die Plattform reicht. Um diese vom oberen Geschoss zu erreichen,
tritt man dort in die Wand ein, die ja nun dick genug ist, um die
weitere Treppe, nunmehr in Ziegelmauerwerk ausgeführt, aufzunehmen (Abb. 21) sowie, in einer Art Zwischengeschoss, einen
umlaufenden Gang. Jahrhundertelang bildete den äußeren
Abschluss allerdings nicht eine begehbare Plattform, sondern ein
spitzes Kegeldach (Abb. 9). Schon um 1845 war es nicht mehr
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18 Blick auf die nördliche Außenfassade mit dem Corps de Logis, der nördlichen Ringmauer und dem Bergfried. Aufnahme 2014
Widok północnej elewacji zewnętrznej z korpusem głównym, północnym ciągiem muru obwodowego i basztą. Fot. z 2014 r.

vorhanden (Abb. 1). 1899 fand eine erste Sanierung des Bergfrieds
statt, „unter Verwendung von Cement und mit Vermauerung der
Rüststangenlöcher“, wie Hugo Lemcke in den Baudenkmälern der
Provinz Pommern kritisch vermerkte.38 2013 folgte eine weitere.
Jetzt wurden die schadhaften Stellen in der äußeren, aus Backsteinen bestehenden Mauerschale ausgebessert und die Plattform wasserdicht mit glasierten Fliesen gedeckt. Im Inneren mussten die Verbindungsleitern zwischen den Holzböden erneuert werden. Außen

wurde eine massive hölzerne Treppe angebracht, über die man in
das Turminnere gelangt.
Turm und Ringmauer sind aus Ziegelsteinen im Klosterformat
(9 x 13 x 30 cm) aufgebaut, die streng im Kreuzverband gemauert
sind. Dass für die Binder meist schwarz glasierte Steine verwendet
wurden, hat eine angenehme Rhythmisierung zur Folge. Insbesondere im nördlichen Teil der Gartenfassade des Corps de Logis, wo die
Mauer über eine große Fläche noch völlig unberührt von späteren
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19 Blick von Südosten auf die Gartenfassade des Corps de Logis und die Außenfassade des südlichen Seitenflügels. Aufnahme 2014
Widok elewacji ogrodowej korpusu głównego oraz elewacji zewnętrznej południowego skrzydła bocznego od południowego wschodu. Fot. z 2014 r.

Eingriffen erhalten ist, besticht sie gleichermaßen durch Lebendigkeit wie Präzision (Abb. 17). Damit können die Maurerarbeiten des
17. Jahrhunderts, die allerdings auf Verputz angelegt waren und
erst durch die heutige Vernachlässigung wieder sichtbar geworden
sind, nicht mithalten. An einigen Stellen der Ringmauer sind noch
deutlich die Gerüstlöcher zu erkennen. Wieder andere Abschnitte
sind dagegen stark durchfurcht durch das nachträgliche Einbrechen
von Wandöffnungen, das vor allem, aber wohl nicht nur, Bestandteil der Umbaumaßnahmen des späten 17. Jahrhunderts war. Ur-

sprünglich besaß die Ringmauer gar keine Fenster (Abb. 18). Im oberen Bereich wird sie durch ein umlaufendes hervortretendes Profilband akzentuiert, das heute jedoch große Fehlstellen aufweist. Der
abschließende Zinnenkranz ging spätestens im Zuge der Umbauten
der 1680er Jahre verloren – und zwar am nördlichen Seitenflügel
durch den Ansatz des Daches, am Corps de Logis durch den Aufbau
eines weiteren Geschosses und am südlichen Seitenflügel im Gegenteil durch die Abtragung der mittelalterlichen Mauer um
annähernd ein Geschoss.

14

ZAMKI I DWORY POTRZEBUJĄ PRZYJACIÓŁ

„Koło Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii“ (Freundeskreis Schlösser und
Gärten der Mark) działające w ramach Deutsche Gesellschaft e.V. w 2006
roku rozpoczęło po raz pierwszy przy niemiecko-polskiej współpracy edycję
nowego, dwujęzycznego cyklu wydawniczego pod tytułem „Zamki i Ogrody Nowej Marchii“ (Schlösser und Gärten der Neumark). Seria ta powstała z
inicjatywy i przy wsparciu prof. Andrzeja Tomaszewskiego, przewodniczącego Koła Roboczego Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Aż do swej śmierci w 2010 roku sprawował nad nią patronat,
który następnie przejęła pani prof. Małgorzata Omilanowska. Celem tej
cyklicznej publikacji o ponadgranicznym charakterze jest zapoznanie zainteresowanych czytelników w Niemczech i w Polsce z architekturą zamków,
dworków, folwarków i założeń parkowych, położonych na terenie historycznej Nowej Marchii czyli na dawnych brandenburskich ziemiach na
wschód od Odry na tle ich zmiennych dziejów. Intencją naszą jest przybliżenie niemieckiemu czytelnikowi regionu położonego po drugiej stronie
Odry, który w znacznym stopniu zniknął mu z pola widzenia, oraz zapoznanie czytelnika polskiego z wymiarem artystycznym i kulturowo-historycznym
tego nieco mniej znanego regionu kulturowego.
Budowle zamkowe i siedziby szlacheckie obok architektury sakralnej
zajmowały centralne miejsce w historycznym i kulturowo-historycznym
rozwoju tego regionu. Przeprowadzenie badań oraz dokumentacja ich historii jest warunkiem znalezienia nowej, przyszłościowej formy użytkowania
oraz zgodnej z zasadami konserwatorskimi odbudowy owych zamków,
parków i folwarków. Zachowanie tych zabytków architektury i sztuki
wymaga wszechstronnego zaangażowania. W wyniku zniszczeń II wojny
światowej, wywłaszczeń, wprowadzania nowych funkcji i zaniedbań wiele
z tych obiektów – zarówno po lewej stronie Odry w dawnej NRD, jak i po

prawej na dzisiejszych ziemiach polskich – stoi opuszczonych i popada
w ruinę, bądź jest nieodpowiednio użytkowanych. Niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. Dotychczas tylko kilka z nich zdołano odbudować zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zachodzi pilna potrzeba działania.
Niniejszy cykl publikacji powstaje przy współpracy polskich i niemieckich
historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Przedstawia on artystyczne
i kulturowo-historyczne znaczenie poszczególnych budowli oraz ich zmienne stosunki własnościowe. Zwraca też uwagę na ich obecny stan zachowania oraz na konieczność ich odbudowy.
Celem edycji jest także uhonorowanie przykładów wybitnych restauracji
oraz ciekawych sposobów użytkowania odrestaurowanych obiektów.
Cykl zainaugurowały publikacje o dworze w Dąbroszynie / Tamsel i zamku Joannitów w Słońsku / Sonnenburg. Kontynuację stanowiły opracowania o zrekonstruowanym pałacu w Mierzęcinie/Mehrenthin oraz o zagrożonym w swej substancji zamku Joannitów, późniejszej rezydencji
margrabiów w Swobnicy/Wildenbruch. Następnie cykl poszerzono o monografie zamku Joannitów w Łagowie/Lagow i pałacu w Krzymowie/
Hanseberg, którego przyszłość jest jeszcze otwarta. W latach 2011/2012
ukazały się opracowania pałaców w Gliśnie/Gleißen i Brodach/Pförten, zamku w Kostrzynie/Küstrin oraz pałaców w Sosnach/Charlottenhof i Dolsku/Dölzig. W 2013 roku wydano monografie zamku w Sulęcinie/Züllichau
oraz obu pałaców w Lubniewicach/Königswalde, a w 2014 dołączyły
opracowania o Trzebiechowie/Trebschen, Toporowie/Topper i Krośnie
Odrzańskim/Crossen.
Wydawcom bardzo zależy na tym, aby niniejszy cykl edytorski poszerzył
wiedzę o wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyczynił się do pogłębienia
dialogu polsko-niemieckiego.

dr. Sibylle Badstübner-Gröger

prof. dr Andrzej Tomaszewski (†)

Przewodnicząca Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii

prof. dr Tomasz Torbus

prof. dr em. Dethard von Winterfeld

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
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SWOBNICA WILDENBRUCH
Guido Hinterkeuser

Swobnica położona jest w odległości 115 kilometrów na północny
wschód od Berlina i 60 kilometrów na południe od Szczecina (Stettin).
Od miasta Schwedt nad Odrą, z którym w XVIII wieku łączyły ją bliskie
kontakty, Swobnica oddalona jest około 30 kilometrów, a od Chojny
(Königsberg in der Neumark) dzieli ją 17 kilometrów. Przynależąc od
wieków do Pomorza, a dokładniej do gminy Banie, dzieje zamku w
Swobnicy nierozerwalnie związane są ze zmienną historią tego regionu. Dziś położony jest na terenie Polski i należy do województwa zachodniopomorskiego. Decyzję, aby pomimo tego zamek swobnicki
włączyć do serii wydawniczej „Zamki i ogrody Nowej Marchii” (Schlösser und Gärten in der Neumark) usprawiedliwia nie tylko jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy regionu, lecz przede wszystkim bliskie powiązania jego właścicieli z Brandenburgią. Od 1377 roku
do końca wojny trzydziestoletniej zamek należał do zakonu joannitów baliwatu brandenburskiego; w latach 1680 – 1788 był własnością
margrabiów linii Brandenburgii-Schwedt, a ponadto do 1945 roku był
w posiadaniu głównej linii rodu Hohenzollernów. Czasy przynależności do joannitów i margrabiów do dziś widoczne są w założeniu i nadają mu charakter oscylujący pomiędzy zamkiem a pałacem. Również
obecnie zamek swobnicki roztacza na zwiedzających swoisty czar.
Urok tego miejsca powodowany jest z jednej strony jego samotnym i
malowniczym położeniem na południe od miejscowości Swobnica, na
brzegu w dużej mierze wyschniętego jeziora w dolinie rzeki Tywy, z
drugiej strony sam budynek zamkowy, w którym splatają się ze sobą
pozostałości średniowieczne z barokowymi i dziewiętnastowiecznymi
nawarstwieniami, wpływa na wyobraźnię zwiedzających, dając świadectwo swych długich i burzliwych dziejów. Po 1945 roku teren wokół
zamku zaczął zarastać bujną roślinnością, która zamieniła pierwotny
park w gęsty las. Północne skrzydło boczne w 2008 roku zawaliło się
i zostało rozebrane; jego południowy odpowiednik jeszcze stoi, choć
również grozi zawaleniem. Trójkondygnacyjny korpus główny natomiast w 2012 roku pokryto nowym dachem. Zachowały się tu sufity
o bogatym wystroju sztukatorskim, których widok z jednej strony

wzbudza rezygnację, z drugiej jednak animuje do przeprowadzenia
odpowiednich działań konserwatorskich oraz do podjęcia walki o uratowanie całości założenia przed na chwilę obecną wprawdzie zapobieżonym, lecz jeszcze dalece niewykluczonym zniszczeniem, tym bardziej, że strawiona pożarem w 1945 roku ruina zamku w Schwedt,
ważnego wzorca dla Swobnicy, nie została zrekonstruowana, lecz w
1962 roku uległa kompletnej rozbiórce.

Zleceniodawcy budowy i właściciele
Pierwotna niemiecka nazwa Wildenbruch („Wildenbruke”) pojawia
się po raz pierwszy w dokumencie z 13 stycznia 1345 roku, łagodzącym spór pomiędzy miastem Banie (Bahn) a zakonem joannitów.1 W
tym czasie w Swobnicy nie było jeszcze zamku, mowa jest jedynie o
wiejskiej posiadłości, należącej do pobliskiej komandorii w Rurce (Rörchen). W roku 1235 ziemia bańska („totam terram, que Banen vulgariter appellatur“), w skład której wchodziła także Swobnica, przekazana została przez księcia pomorskiego Barnima I (pan. 1226-1278)
templariuszom,2 jednakże w roku 1312 po rozwiązaniu tego zakonu
przez papieża Klemensa V przeszła w posiadanie joannitów.3 Nazwa
miejscowości nie wywodzi się, jak mogłoby się wydawać, z dzikości
swobnickiego krajobrazu (wild – niem. dziki), lecz wskazuje na to, że w
tej okolicy już od najdawniejszych czasów hodowano klacze (Wilden
– staroniem.).4 Rozkwit Swobnicy był skutkiem zniszczenia przez
mieszkańców Chojny komandorii w Rurce.5 W roku 1377 joannici
otrzymali zgodę książąt pomorskich Swantibora III (pan. 1368-1413) i
Bogusława VII (pan. 1368-1404) na budowę zamku pod warunkiem,
że w przypadku wrogiego najazdu byłby on do dyspozycji wojsk pomorskich i że miejsce to nie będzie w przyszłości zarzewiem sporów.6
W dokumencie nie podano dokładnego miejsca, zakon jednak wybrał
Swobnicę na budowę zamku z racji jej strategicznego położenia na –
sztucznie założonej (?) – wyspie na skraju jeziora, zwanego później
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zamkowym. Rok 1377 uznać zatem można za datę założenia dzisiejszego zamku. W momencie przeniesienia siedziby zakonu z Rurki do
Swobnicy w roku 1382 założenie zamkowe musiało już być w dużej
mierze wykończone i obwarowane było wysokimi murami obronnymi
oraz potężną wieżą.7

Z lat 1560 i 1576 zachowały się kolejne inwentarze, spisywane po
śmierci poszczególnych komturów.16 Jasienicka umowa spadkowa z
roku 1569 nie przyniosła dla Swobnicy żadnych zmian, komandoria
pozostała przy części wołogoskiej księstwa pomorskiego. Z roku 1611
pochodzi przekaz o żądaniu księcia wołogoskiego Filipa Juliusza (pan.
1592-1625), aby zwołać wiec w komandorii swobnickiej,17 na przełomie lat 1615/1616 komandoria została upomniana przez władze zakonu, mające od roku 1610 swoją siedzibę w Słońsku (Sonnenburg),
aby nie zaniedbywać obowiązku ściągania opłat za dzierżawę pól.18
Wojna trzydziestoletnia pociągnęła za sobą zajęcie Swobnicy w 1629
roku przez wojska cesarskie,19 które już w latach 1630/1631 wyparte
zostały przez szwedzkich najeźdźców.20 Także po zakończeniu wojny
trzydziestoletniej pas ziemi na wschód od Odry, w tym również ziemia
bańska, pozostał pod władaniem szwedzkim. Fakt ten postanowiono
na pokoju w Osnabrück w roku 1648 i potwierdzono w umowie
szczecińskiej z roku 1653.21 Tym oto postanowieniem pokoju westfalskiego w 1648 roku zakończyła się ponad trzystuletnia historia zakonu
joannitów w Swobnicy, którego dobra zostały wówczas sekularyzowane. Swobnica stała się własnością prywatną. Królowa Szwecji Krystyna (pan. 1632-1654) podarowała ją swemu nadwornemu kanclerzowi Johannowi Adler Salvius (1590-1652), który jako szwedzki
dyplomata czynnie uczestniczył w pertraktacjach pokoju westfalskiego
i dnia 24 października 1648 był jedną z osób, które w Münster złożyły
podpis pod ustaleniami pokoju z Osnabrück.22 Po jego śmierci królowa
przekazała Swobnicę dnia 1 marca 1654 szwedzkiemu posłowi w
Hamburgu, kupcowi Peterowi Bidal.23 W czasie wojny polsko-szwedzkiej w roku 1659 w zamku na krótki czas zakwaterowały się wojska cesarskie.24 Wkrótce po zwycięskiej bitwie pod Fehrbellin przeciwko
Szwedom w 1675 roku i podbiciu całego Pomorza włącznie ze Szczecinem przez wojska brandenburskie Wielki Elektor Friedrich Wilhelm
(pan. 1640-1688) przekazał zamek swobnicki swemu zasłużonemu
marszałkowi polnemu baronowi Georgowi von Derfflinger (16061695).25 Wprawdzie Brandenburgia po pokoju w Saint Germain musiała zwrócić Szwedom większość podbitych przez siebie terytoriów,
mogła jednak zatrzymać ziemię bańską ze Swobnicą. Ta natomiast
prawnie przypadła początkowo Peterowi von Bidal, który w międzyczasie uzyskał tytuł szlachecki.26 Ponieważ nie chciał on jednak mieszkać pod zwierzchnictwem brandenburskim, 9 lipca 1680 za 120.000
talarów sprzedał majątek w Swobnicy księżnej elektorowej Dorothei
(1636-1689), drugiej małżonce Wielkiego Elektora,27 która połączyła
go z posiadłościami w Schwedt i Vierraden, tworząc władztwo Swob-

W kolejnych latach wielokrotnie dochodziło do zatargów i waśni z sąsiadami. W roku 1399 mieszkańscy miasta Banie zabili mistrza (Herrenmeister) joannickiego baliwatu brandenburskiego, Detleva von
Walmede.8 W dokumencie z 1406 roku pojawia się wzmianka o „castrum Wildenbruke”,9 natomiast w roku 1420 wzmiankowana jest
„capella to Wildenbruke”.10 W roku 1487 decyzją księcia Bogusława
X (pan. 1474-1532) zakon otrzymał liczne przywileje.11 W roku 1541
po kolejnym podziale Pomorza między członków dynastii Gryfitów komandoria swobnicka pomimo swego położenia na wschód od Odry
weszła w skład części wołogoskiej (Pommern-Wolgast), choć dotychczas należała do księstwa szczecińskiego. W tym czasie zaostrzyły się
też spory z władcą terytorialnym, księciem Filipem I Wołogoskim (pan.
1532-1560), który po wprowadzeniu reformacji najchętniej poddałby
komandorię sekularycji. Joannici z drugiej strony starali się uwolnić od
zobowiązań lennych wobec władcy. Przez pewien okres czasu Swobnicą zarządzali w tych latach administratorzy książęcy, ponieważ Filip I
w roku 1544 nie uznał wybranego przez zakonników komtura Baltazara von der Marwitz i na jego miejsce starał się wprowadzić swojego
kanclerza Baltazara von Waldow.12 Tym burzliwym czasom zawdzięczamy spisanie kilku szczegółowych inwentarzy (1545, 1546, 1547),
stanowiących cenne źródło informacji na temat układu i użytkowania
założenia zamkowego.13 W latach 1544 i 1545 do sporu włączył się
nawet sam cesarz Karol V kierując dwa listy do księcia, w których upominał go, aby nie naruszał praw komandorii w Swobnicy.14 Ostatecznie w roku 1547 doszło do ugody, którą spisano we wstępnym porozumieniu z 28 lutego i w umowie z 26 września w Wołogoszczy
(Wolgast).15 W związku z tym zakon, który w 1544 roku opuścił Swobnicę, powrócił zaopatrzony w zasoby usuniętej w trakcie wyprowadzki broni, gdyż zamek swobnicki także w przyszłości służyć miał jako
punkt obronny, zabezpieczający linię graniczną Pomorza. Filipowi I
udało się jednakże uzyskać prawo zatwierdzania wyboru nowego
komtura, jak też przeforsować uznanie przez zakon obowiązków lennych oraz zakaz odprawiania katolickich mszy świętych.
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nica-Schwedt (il. 2). Wspomniane posiadłości nabyła już dziesięć lat
wcześniej z zamiarem przekazania ich swoim synom, aby umożliwić im
stworzenie bocznej linii rodu.

zmiany w założeniach ogrodowych. W roku 1899 przeprowadzono
generalną renowację zabudowań, o której jeszcze później będzie mowa.33 Król Friedrich Wilhelm III (pan. 1797-1840) przypomniał sobie w
roku 1810 o swej pomorskiej domenie i nadał Louisowi i Blance,
dwojgu nieślubnym dzieciom poległego w bitwie pod Saalfeld księcia Louisa Ferdinanda (1772-1806), tytuł „von Wildenbruch” łącznie
z godnością szlachecką. Synem Louisa natomiast był popularny w cesarstwie niemieckim pisarz Ernst von Wildenbruch (1845-1909), który – co należy podkreślić – poza swym nazwiskiem nie miał żadnych
związków z zamkiem w Swobnicy i prawdopodobnie nigdy w nim nie
był.34

W ten sposób rozpoczął się nowy okres w dziejach zamku swobnickiego, który doprowadzić miał do daleko idących ingerencji w istniejącą
substancję budowlaną. Charakter średniowiecznego zamku, który dotąd dominował w całości założenia, w czasie przebudowy w modnych
barokowych formach nie uległ wprawdzie całkowitemu zatarciu, lecz
został w znacznym stopniu złagodzony. Do prac zatrudniono architektów i artystów, działających również w Schwedt i Berlinie. W momencie
śmierci księżnej elektorowej w roku 1689 przebudowa partii zewnętrznych przypuszczalnie była już w dużej mierze ukończona. Zamek przeszedł w ręce Philippa Wilhelma (1669-1711), pierwszego margrabiego
linii Brandenburg-Schwedt. Z jego imieniem związany jest też ciemny
okres w historii Swobnicy. W latach 1689 i 1690 kilka kobiet posądzono o czary i stracono; jedną z nich, Elisabeth Schwalbe, spalono w
Swobnicy.28 Philippowi Wilhelmowi, a zwłaszcza jego synowi Friedrichowi Wilhelmowi (1700-1771), zwanemu również szalonym margrabią, zamek, położony w okolicy obfitującej w lasy i jeziora, służył jako
miejsce odpoczynku i punkt wypadowy do polowań i połowów. W roku 1771 Friedrich Wilhelm zmarł w Swobnicy na skutek przeziębienia,
którego nabawił się łowiąc ryby.29 Inwentarze spadkowe z lat 1771 i
1788 dają obraz bogatego wyposażenia budynku.30 Poza tym inspektor budowlany Cöber sporządził w roku 1780 szczegółowy opis całości
założenia, pozwalający wyciągnąć daleko idące wnioski na temat historii budowy.31 Wraz ze śmiercią trzeciego margrabiego Friedricha Heinricha (1709-1788), który nie pozostawił męskich potomków, władztwo
linii Schwedt w roku 1788 powróciło pod władanie głównej linii Hohenzollernów w Berlinie.32

Podczas ostatniej wojny zamek swobnicki służył muzeom szczecińskim
jako miejsce, w którym zabezpieczono najwybitniejsze dzieła sztuki.
Przechowywano w nim m.in. wykonaną w latach 1792/1793 przez Johanna Gottfrieda Schadowa (1764-1850) rzeźbę marmurową Fryderyka Wielkiego, jedno z najważniejszych dzieł rzeźbiarskich niemieckiego klasycyzmu.35 Po zakończeniu II wojny światowej miejscowość
„Wildenbruch” została przyłączona do terytorium Polski i otrzymała
nazwę Swobnica. Przez wiele lat założenie zamkowe należało do
PGRu, a korpus główny był użytkowany jako spichlerz. Następnie zamek stał opustoszały; wystawiony na działanie warunków atmosferycznych i wandalizmu zaczął popadać w ruinę. Po zmianie systemu
politycznego i otwarciu granic w roku 1992 założenie nabył holenderski przedsiębiorca. Podczas prawie dwudziestoletniego okresu, w którym zamek pozostawał jego własnością, proces niszczenia zabytku
uległ zaskakującemu przyspieszeniu. Dach nad lewym skrzydłem bocznym całkowicie się zawalił (il. 15), po czym podczas wichury w 2008
roku zawaleniu uległo całe skrzydło boczne. (il. 16). W dachu korpusu
głównego zaczęły powstawać dziury. Dostająca się do wnętrza woda
spowodowała zniszczenia sufitów stiukowych i posadzek. Początkowo
na zlecenie inwestora obiekt był jeszcze strzeżony. Lecz od około 2008
roku każdy bez przeszków mógł wejść na teren zamku, w konsekwencji czego zachowane jeszcze w 2010 i 2011 roku poręcze i przynależne do nich słupki barokowych schodów głównych prawie całkowicie zniknęły.

Swobnica odtąd stanowiła część królewszczyzny; w roku 1873 została ogłoszona własnością prywatną rodu Hohenzollernów, która zarządzana była przez Królewską Izbę Dworską w Charlottenburgu i pozostała również po roku 1919 w posiadaniu Hohenzollernów. Przez
wszystkie te lata majątek swobnicki zamieszkiwany i prowadzony był
przez różnych dzierżawców. Ich wymogi, nastawione na praktyczne
użytkowanie założenia, pociągały za sobą drobne przebudowy, które
wprawdzie naruszyły magnacki wygląd rezydencji, ostatecznie jednak
nie zdołały go zatrzeć. Wielokrotnie modernizowano, uzupełniano
oraz na nowo wznoszono budynki gospodarcze oraz wprowadzano

Aby zakończyć bezczynne przyglądanie się dalszemu upadkowi w
2010 roku w Berlinie założono Towarzystwo Zamku w Swobnicy (Gesellschaft Schloss Wildenbruch / Swobnica e.V.). To w dużej mierze
dzięki jego działaniom holenderski właściciel w listopadzie 2011 roku
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zwrócił ostatecznie zamek gminie Banie (Bahn), do której już w 1992
roku przez krótki czas należał. Ponieważ pierwsza próba przekazania
zamku pod koniec 2010 roku w ostatniej chwili spełzła na niczym,
wiosną 2011 na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Szczecinie wycięto pojedyncze szczególnie charakterystyczne fragmenty sufitów stiukowych, aby przynajmniej te elementy uchować
przed grożącym zniszczeniem (il. 24, 26).

siejszym trójskrzydłowym założeniu, z dawnego przedzamcza nie zachowały się żadne starsze zabudowania. Na jego terenie wznoszą się
dziś dwie XIX-wieczne stajnie, obie stojące w ruinie; naprzeciwko nich
po północnej stronie do 1945 roku stała wydłużona stodoła szachulcowa (il. 8, 10). Tak więc przynajmniej pierwotny charakter przedzamcza, na którym od początku wznosiły się przede wszystkim zabudowania gospodarcze, zachował się aż do naszych czasów. W
porównaniu z przedzamczem główny budynek zamku stoi na niewielkim wzniesieniu. Jeszcze dziś droga prowadząca do trójskrzydłowego
założenia wyraźnie wznosi się pod górę i najpóźniej od strony ogrodu
można zauważyć, że korpus główny wybudowano na skraju wzgórza, gdyż okna parteru osadzone są dopiero na wysokości kilku metrów nad poziomem otaczającego terenu (il. 17, 19). Można po tym
poznać, że za murem elewacji poniżej okien kryją się pomieszczenia
piwniczne.

Na szczęście już na początku 2012 roku, zaledwie kilka tygodni po
udanym przejęciu zamku, gmina otrzymała od Ministerstwa Kultury
w Warszawie uzupełnione przez marszałka województwa zachodniopomorskiego środki finansowe, dzięki którym latem tego samego roku przeprowadzono remont dachu i naprawiono więźbę dachową.
Dalsze środki z tego samego źródła otrzymano w roku 2013 i wykorzystano je do renowacji i konserwacji średniowiecznej wieży zamkowej. W ramach tych prac przy wieży wykonano nowe schody zewnętrzne udostępniając ją w ten sposób zwiedzającym. Kolejnym
dużym przedsięwzięciem będzie renowacja południowego skrzydła
bocznego, na którą jednak brak jeszcze środków finansowych.

Przedzamcze, przez które przebiegała jedyna prowadząca na zamek
droga, połączone było z lądem za pomocą drewnianego mostu (il. 1),
zanim został on pod koniec XIX wieku zastąpiony kamienną groblą.36
Przy moście, naprzeciw wyspy z obwarowanym zamkiem, już od XVI
wieku rozciągał się tzw. „podwórzec bydlęcy” czyli folwark, stanowiący zaplecze gospodarcze ze stajniami, stodołami, browarem i oficyną.37 Wśród zabudowań tych pod koniec znajdowały się zapewne już
tylko budynki XIX-wieczne. Ostatni zachowany z nich niedawno również się zawalił i został po części rozebrany.

Dzieje budowy i opis założenia
Jako podstawowe etapy budowy wymienić należy lata od 1377 do
1382 i od 1680 do 1690, a więc czas wzniesienia zamku konwentualnego oraz okres przebudowy barokowej. Oczywiście zamek w roku 1382, kiedy wprowadzili się do niego joannici, nie był z pewnością
jeszcze w pełni wykończony – sama budowa baszty mogła przeciągnąć się w czasie – a również w XV, XVI i XVIII wieku zapewne prowadzone były przy nim pomniejsze prace budowlane, nic jednak nie
wskazuje na to, aby poza wymienionymi przedziałami czasowymi dokonywano większych zmian w strukturze obiektu.

Z zamku konwentualnego końca XIV wieku na zewnątrz widoczna
jest jeszcze dawna baszta oraz trzy ciągi pierwotnego czworoboku
murów obwodowych, które tworzyły kwadrat o długości boków około 50 metrów. Zachowane trzy ciągi murów tworzą dziś elewację zewnętrzną zamku głównego. Dzięki usunięciu tynków czytelna jest tu
jeszcze w dużej mierze ich pierwotna forma. W ich obrębie rozmieszczone były zabudowania mieszkalne (il. 6.). W czworobok murów
bezpośrednio włączona była baszta, którą świadomie ulokowano w
północno-wschodnim rogu od strony lądu, a nie w kierunku jeziora.
Osiąga ona wysokość 25 metrów, na którą składa się 11-metrowy cokół na rzucie prostokątnym i część górna w kształcie walca o wysokości 14 metrów. W cokole mieszczą się stare lochy, do których wejść
można jedynie z wnętrza wieży, przez otwór w stropie. Część cylindryczna podzielona jest dwoma drewnianymi stropami na trzy kondygnacje, skomunikowane ze sobą stromymi drabinami. Od poziomu

Pod budowę swego zamku joannici wybrali w roku 1377 wyspę
(il. 5). W kierunku południowym i wschodnim otwierał się on na jezioro, z pozostałych stron oddzielony był od lądu stałego rowem osiągającym szerokość do 25 m, który prawdobodobnie został sztucznie założony i dlatego w okresie powojennym uległ zamuleniu i wysechł. Na
wyspie wznosił się główny budynek zamku oraz położone na zachód
od niego przedzamcze. W przeciwieństwie do zamku, którego pierwotna bryła, jak opisano poniżej, jest jeszcze wyraźnie czytelna w dzi-
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górnej kondygnacji mur od wnętrza stopniowo się pogrubia, w
związku z czym powstaje rodzaj stożka, którego czubek sięga do platformy na szczycie wieży. Prowadzi do niej przejście w grubości muru,
który w tej części wieży jest na tyle masywny, że wykonano w nim
murowane w cegle schody (il. 21) oraz jako pewnego rodzaju półpiętro ganek obiegający. Przez setki lat wieża jednak nie była zwieńczona płaską platformą, lecz dachem o formie ostrego stożka (il. 9). Ale
już około roku 1845 dachu nie było (il. 1). W roku 1899 przeprowadzono pierwszy remont baszty „używając cementu i zamurowując
otwory maculcowe”, jak krytycznie zanotował Hugo Lemcke w swym
katalogu zabytków Pomorza.38 W roku 2013 przeprowadzono kolejną renowację wieży. W jej ramach naprawiono uszkodzone miejsca w
zewnętrznej, ceglanej warstwie muru oraz pokryto platformę na
szczycie wodoodporną posadzką z glazurowanych płytek. We wnętrzu odnowiono drabiny łączące poszczególne kondygnacje. Na zewnątrz wykonano masywne schody drewniane, prowadzące do wnętrza wieży.

Co było powodem częściowego rozebrania południowego ciągu murów obwodowych w XVII wieku do dziś pozostaje niewyjaśnione.
Nie jest do końca udowodnione, czy w czasach joannickich w tym
miejscu znajdowała się słodownia, o której zanotowano w źródłach pisanych, że spłonęła 28. maja 1621 roku i czy w związku z tym wydarzeniem zniszczeniu uległ też fragment pobliskich murów obwodowych.39 W każdym razie jaśniejsze cegły w górnej partii wskazują
wyraźnie na to, że górna kondygnacja południowego skrzydła w okresie baroku została wzniesiona całkowicie od nowa (il. 10). We wspomnianym sprawozdaniu inspektora budowlanego Cöbersa z roku
1780 określone jest ono dlatego też mianem „nowego skrzydła”.40 A
na powstałym w 1698 roku, dziś niestety zaginionym, obrazie olejnym
berlińskiego malarza nadwornego Michiela Madderstegsa, który połączył wierną wedutę zamku z przedstawieniem krajobrazu morskiego,
skrzydło to ukazane jest w trakcie prac budowlanych (il. 9).41 Pierwotnie znajdowały się tu pomieszczenia kuchenne, o czym świadczy obecność dużego barokowego komina, którego wylot wyraźnie występuje
przed zewnętrzne lico muru.

Baszta i mury obwodowe wzniesione są z cegły o formacie klasztornym (9 x 13 x 30 cm), które ułożono w wątku gotyckim. Jako główek
w większości użyto glazurowanych na czarno cegieł, dzięki czemu uzyskano efekt rytmizacji. W północnej części elewacji ogrodowej korpusu głównego zachowała się jeszcze duża płaszczyzna muru o całkowicie pierwotnej niezmienionej formie, urzekająca zarówno swą żywą
strukturą powierzchni jak i precyzją wykonania (il. 17). Z jakością średniowiecznych murów nie mogą konkurować fragmenty powstałe w
XVII wieku, które jednakże murowano z zamiarem późniejszego otynkowania, a które stały się dopiero widoczne z powodu złego stanu zachowania obiektu. W niektórych miejscach na elewacjach widoczne są
jeszcze wyraźnie otwory maculcowe. Inne odcinki murów są z kolei
mocno przeprute wtórnie wprowadzonymi otworami, pochodzącymi
z okresu przebudowy zamku w późnym XVII wieku. Pierwotnie mury
obwodowe nie posiadały żadnych otworów okiennych (il. 18). W górnej części wprowadzono akcent w postaci obiegającego profilu, występującego przed lico muru, który jednak dziś wykazuje spore ubytki.
Pierwotne blankowanie wieńczące elewacje zlikwidowano najpóźniej
w trakcie przebudowy zamku w latach osiemdziesiątych XVII wieku –
przy północnym skrzydle bocznym w związku z wybudowaniem dachu, przy korpusie głównym z powodu nadbudowy kolejnej kondygnacji, przy skrzydle południowym natomiast z racji rozebrania średniowiecznego muru i obniżenia tej części budynku o jedno piętro.

Sprawozdaniu z roku 1780 zawdzięczamy też informację, że w owym
czasie i zatem pewnie aż do XIX wieku istniała jeszcze czwarta strona
czworoboku murów obwodowych – zwana tu „murem obronnym” –
która od zachodu oddzielała przedzamcze od zamku (il. 8).42 Oznacza
to, że nawet po barokowej przebudowie zamek, w przeciwieństwie
do stanu dzisiejszego, nie sprawiał wrażenia barokowego założenia
trójskrzydłowego, lecz w dalszym ciągu posiadał charakter twierdzy z
zamkniętym dziedzińcem. Pod tym względem obiekt swobnicki różni
się od zamku w Schwedt, który przed rokiem 1724 przebudowany został na założenie trójskrzydłowe.43 W Swobnicy czwarty bok obwodu
murów łączył koniec południowego skrzydła, czyli skrzydła kuchennego, z basztą. Z niego łatwo dostępne było wejście na wieżę zamkową, do którego dziś prowadzą nowe schody zewnętrzne. Na zakończeniu południowego skrzydła jeszcze wyraźnie widoczny jest ślad po
rozebraniu muru obronnego, dający wgląd w konstrukcję muru obwodowego (il. 14). Można poznać, że składał się on z pojedynczej wewnętrznej i zewnętrznej warstwy cegieł, ujmujących wypełnienie z kamieni polnych i gruzu. Mur miał grubość około 2,5 metra, co
odpowiada przekrojowi pozostałych murów obwodowych. Korona
muru była zatem wystarczająco szeroka, aby dać miejsce masywnym
murowanym balustradom, zwieńczonym krenelażem, które ujmowały
ganek obiegający dziedziniec. Wzniesiony w roku 2013 nowy frag-
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ment muru (il. 20) bezpośrednio łączący się z cokołem baszty odróżnia się jaśniejszym materiałem ceglanym. Nawiązuje on do pierwotnie
przebiegającego tu ciągu murów obwodowych i koresponduje ze śladami po nim na skrzydle południowym. Mur ten służy jako podpora
dla nowych schodów zewnętrznych, osłaniając je przy okazji od zachodu.

kierunku baszty, zanim go po 1680 roku częściowo rozebrano,
aby na jego miejscu wybudować cofnięte nieco skrzydlo boczne.
Otwartym pozostaje pytanie, ile w dzisiejszym korpusie głównym –
abstrahując od elewacji zewnętrznej – zachowało się jeszcze ze średniowiecznej substancji budowlanej. Bądź co bądź imponujące przesklepione piwnice średniowieczne (il. 33) sięgały aż do ryzalitu środkowego. Wiadomo, że w przeciągu wieków stopniowo wznoszono
dalsze budynki w obrębie czworoboku murów zamkowych. Wydaje
się jednakże nieprawdopodobnym, aby zamek konwentualny rozciągał się na całym obszarze dzisiejszego korpusu głównego, jak przypuszczali badacze przedwojenni.49 Nowsze wyniki badań architektonicznych, niezbędnych w ramach planowanej renowacji zamku
swobnickiego, zapewne przyniosą bardziej szczegółowe wyjaśnienie
tego zagadnienia.

W połowie długości muru obronnego usytuowana była brama, nad którą w 1780 roku znajdowały się jeszcze „strzelnice i kule armatnie do
dział”.44 W XVI wieku nad przejściem w bramie ulokowane były pomieszczenia mieszkalne.45 Droga prowadząca przez przedzamcze do
bramy ujęta była wznoszącymi się stopniowo murami o długości 22 metrów, mającymi charakter balustrady, które zachowały się aż do czasów
powojennych. W roku 1780 istniało też jeszcze obwarowanie przedzamcza: po stronie wejściowej w formie drewnianego „bastionu”, a po
bokach poprzez dwie „ściany ogrodowe”. Północna z nich położona była na przedłużeniu wieży zamkowej i była po części murowana, południowa natomiast wykonana była w technice szkieletowej.46 Oba dziedzińce już w tamtym czasie wyłożone były posadzką z kamieni
polnych,47 która dziś zachowana jest jedynie w formie szczątkowej.

Abstrahując od wieży, zamek od strony dziedzińca prezentuje się dziś
jako budowla końca XVII wieku. Przypuszcza się, że autorem projektów szeroko zakrojonej modernizacji zamku był holenderski budowniczy Cornelis Ryckwaert (zm. 1693), choć w niewielu zachowanych
źródłach pisanych nazwisko jego nie pojawia się.50 Wydaje się jednak
prawdopodobne, że księżna elektorowa Dorothea zleciła to zadanie
temu samemu architektowi, który już od roku 1670 z powodzeniem
prowadził odbudowę niedalekiego zamku w Schwedt.51 Praca Ryckwaerta cieszyła się w tamtych latach dużym powodzeniem; w roku
1681 otrzymał on n.p. lukratywne zlecenia budowy zamków w Oranienbaum w księstwie Anhalt-Dessau i w Zerbst na terenie księstwa
Anhalt-Zerbst, wykazujących stylistyczne pokrewieństwo z założeniem
swobnickim. Mało kto w tamtym czasie posiadał lepsze referencje do
przebudowy zamku joannickiego niż Ryckwaert, który już w latach
1662 – 1667 na zlecenie joannitów prowadził przebudowę ich znajdującej się w stanie ruiny siedziby w Słońsku (Sonnenburg) przy użyciu starej substancji budowlanej, choć nie pracował on przy niej jeszcze
według własnych projektów, lecz realizował koncepcję Pietera Posta.52
W latach 1689/1690, a więc po przebudowie zamku w Swobnicy, joannici zatrudnili go przy modernizacji swej siedziby w Łagowie (Lagow)
na terenie Nowej Marchii.53 Mamy tu również do czynienia z trójskrzydłowym – choć o wiele bardziej zwartym – założeniem, które po stronie wejściowej zamknięte jest kurtyną zachowanego do dziś muru
obronnego; nad całością góruje wysoka baszta.

Na temat pierwotnej dyspozycji przestrzennej wewnątrz czworoboku
murów obwodowych istnieje niewiele informacji. Przypuszcza się, że
w średniowieczu pryncypalna część zamku z jadalnią (Hofstube), pomieszczeniami mieszkalnymi komtura, pokojami gościnnymi oraz kaplicą ulokowana była w północnej partii korpusu głównego. Jej ślady
zachowały się tam do dziś, jak wykazały powojenne badania architektoniczne.48 Czytelnym jest, że południowa ściana sali położonej całkowicie na skraju w północno-wschodnim rogu przez kilka lat bądź dziesięcioleci była ścianą zewnętrzną artykułowaną ciągami łuków ostrych
i – jak wskazuje ciągły szew - nie ma przewiązania z elewacją korpusu
głównego od strony dziedzińca. Poza tym odsłonięte w ramach prac
odkrywkowych łuki w górnej kondygnacji ściany od strony ogrodu są
pozostałością po nasadzie pierwotnego sklepienia. Dawniej znajdowało się tu zatem dwukondygnacyjne pomieszczenie, mające zapewne funkcję kaplicy, które po 1680 roku na miejscu sklepienia przekryto zachowanym do dziś barokowym sufitem stiukowym i dopiero w
XIX wieku podzielono za pomocą wtórnie wprowadzonego stropu na
dwie duże sale położone jedna nad drugą. Średniowieczny budynek
mieszkalny nie ograniczał się jednak do powierzchni zajmowanej przez
wspomnianą salę, lecz zapewne rozciągał się z jednej strony dalej w
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W Swobnicy celem barokowej przebudowy było przekształcenie istniejących zabudowań w jednorodne założenie trójskrzydłowe.54 Nowy
trójkondygnacyjny budynek główny jak i stykające się z nim od południa i północy dwukondygnacyjne skrzydła boczne dostawione są do
średniowiecznego muru obwodowego, podczas gdy od strony dziedzińca posiadają modne elewacje tynkowe. Korpus główny wyrasta
ponad wysokość muru obwodowego, gdyż podwyższono go o jedną
kondygnację (il. 10, 18, 22). Przekryty jest on wysokim dachem czterospadowym, nowo pokrytym w 2012 roku. Podobnie jak w Oranienbaum Ryckwaert również i w Swobnicy wprowadził stolcową więźbę
dachową z wysoko nasuniętymi przypustnicami oraz wieloczłonowy
drewniany gzyms wieńczący. Charakterystycznym elementem swobnickiej konstrukcji dachowej jest zastosowanie podwieszonych słupów, tzw. storczyków, koniecznych z racji tego, że pod więźbą nie ma
środkowej ściany nośnej.55 Wysokości okapu dachu nad korpusem
głównym sięga kalenica dachu nad południowym skrzydłem bocznym.
Różnice w wysokości poszczególnych kondygnacji tworzą malowniczy
efekt nawarstwiania się brył architektonicznych. Z powodu całkowitego zniszczenia skrzydła północnego obraz ten niestety współcześnie
jest znacznie zakłócony (il. 16).

nie zachowało się na swym dawnym miejscu i po części całkowicie zaginęło. Pierwotnie wejście flankowały dwa smukłe otwory okienne,
podobne do rozwiązania w obu górnych kondygnacjach.
Zmiany wprowadzone przez Ryckwaerta po stronie ogrodowej korpusu głównego nie wykazują większych ambicji artystycznych i stanowią przede wszystkim odpowiedź na wymogi praktyczne (il. 17, 19).
Ograniczył się on tu do wprowadzenia otworów okiennych w grubym,
średniowiecznym murze obwodowym, aby zapewnić nowo powstałym pomieszczeniom wystarczające doświetlenie. W północnej połowie korpusu ilość przepruć jest jednak zaskakująco ograniczona, tak
więc nie może być mowy o symetrycznie ukształtowanej fasadzie. Na
osi środkowej ulokowany jest portal ogrodowy, do którego prowadzą
strome schody. Ponad nim znajdują się dwa szerokie okna zamknięte
łukiem odcinkowym, oświetlające klatkę schodową. Są one osadzone
z przesunięciem o pół kondygnacji, aby zapobiec przecięciu ich przez
linię przebiegających za nimi podestów na półpiętrze. Otynkowano
wówczas również elewację ogrodową oraz być może południowe
skrzydło boczne, lecz tynk i farba na gładkim murze średniowiecznym
miały słabą przyczepność i z upływem czasu zostały wypłukane, tak że
obecnie prawie już nie ma po nich śladu. Jedynie w partii nowo wybudowanej po 1680 roku górnej kondygnacji korpusu głównego lico
muru odpowiednio spreparowano, w związku z czym do dziś zachowała się tam znaczna część tynków.

Podziały elewacji korpusu głównego są skromne w formie i sprowadzają się do szeregu zwieńczonych klińcami okien barokowych o wyważonych proporcjach (il. 13). Ich układ nie zawsze jest regularny i
odzwierciedla w ten sposób specyfikę rozkładu pomieszczeń we wnętrzu. Główny akcent stanowi lekko wysunięty do przodu ryzalit środkowy, którego narożniki zaakcentowane są imitacją ciosów kamiennych w tynku – jest to rozwiązanie, które w sprawozdaniu inspektora
budowlanego Cöbera z roku 1780 określone jest mianem „porządku
toskańskiego”.56 Pierwotnie ryzalit środkowy, jak dowodzą dawne
przedstawienia zamku (il. 1), zwieńczony był trójkątnym szczytem,
usuniętym około 1875 roku 57 zapewne ze względów finansowych,
aby uprościć dyspozycję partii dachowej. W Domu junkerskim we
Frankfurcie nad Odrą i w pałacu w Oranienbaum, będących również
dziełami Ryckwaerta, trójkątny szczyt jest jeszcze zachowany. We
wszystkich trzech obiektach artykulację ryzalitu środkowego rozwiązano w ten sam charakterystyczny sposób: obie osie zewnętrzne wykazują jedynie połowę szerokości osi środkowej.58 W Swobnicy kilkustopniowe schody wiodą do wyposażonego dziś jedynie w jedno
prowizoryczne skrzydło drzwiowe portalu wejściowego, obramowanego drewnianą konstrukcją z pilastrami. Należące do niej belkowanie

Po roku 1682 nazwisko Ryckwaerta przestaje pojawiać się w aktach
dotyczących budowy zamku w Schwedt; wtedy zapewne opuścił on
również Swobnicę. Tylko w ten sposób można uzasadnić fakt, że w
latach osiemdziesiątych XVII wieku kontynuację przebudowy zlecono
dwóm zamieszkałym w Berlinie architektom Michaelowi Matthiasowi
Smids (1626-1692) i Johannowi Arnoldowi Nering (1659-1695). W
przypadku Smidsa, przez dłuższy okres czasu zaangażowanego również przy pracach w Schwedt, można by przyjąć, że od początku był on
przewidziany do realizacji projektów Ryckwaerta, gdyż z reguły pełnił
on rolę przedsiębiorcy budowlanego.59 Renomowany architekt Nering natomiast zapewne miał także twórczy wkład w projekty.60 Nazwisko jego występuje wyraźnie w zapiskach kapitana swobnickiego
zamku Davida von Grumbkow z dnia 5 grudnia 1685 roku: „Odnośnie
bardzo pilnych prac naprawczych przy tutejszym zamku ustalenie wysokości kosztów nie jest możliwe bez pana Nöhringa“.61 Również ze
względów stylistycznych można przypuszczać, że Nehring w tym okre-
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sie nie tylko sprawował nadzór nad przebudową, ale był także autorem koncepcji bocznych skrzydeł o charakterze galerii, a zwłaszcza
sposobu rozwiązania ich elewacji od strony dziedzińca (il. 14); około
roku 1685 wzniósł on również dwukondygnacyjną galerię zamku w
Köpenick, której arkady jednak były otwarte.62 W Swobnicy spoczywające na potężnych filarach arkady parteru zapewne od początku były zamknięte i miały charakter blend, równocześnie jednak otwierając
się na dziedziniec szeregiem okien i otworów drzwiowych. Górna kondygnacja natomiast przepruta jest ciągiem okien o kształcie stojących
prostokątów. Architekt pewną ręką operuje tu powierzchnią ściany,
urozmaicając jej strukturę przez wprowadzenie cofniętych w głąb
smukłych prostokątnych pól oraz nałożonych pasów tynku.

drewniana wykonana została w roku 1682 przez nadwornego mistrza ciesielskiego z Berlina Nicolausa Reichmanna.63 Zatem najpóźniej w tym momencie, a więc zaledwie dwa lata po rozpoczęciu prac
budowlanych, zewnętrzna przebudowa korpusu głównego musiała
być już w dużej mierze zakończona; dotyczy to przede wszystkim ryzalitu od strony dziedzińca oraz przebicia zamkniętych łukiem odcinkowym otworów okiennych na osi głównej elewacji ogrodowej. W
zasadzie w Swobnicy zrealizowano typ dwubiegowych schodów
przechodzących na półpiętrze w układ jednobiegowy poprzedzonych
westybulem, propagowany przez architekta i rzeźbiarza Charlesa Philippea Dieussarta (ok. 1625 – ok. 1695/96) w wydanym przez niego
w 1679 roku w Güstrow traktacie architektonicznym pod tytułem
Theatrum Architecturae Civilis.64 Zaledwie kilka lat później niż w
Swobnicy drewniane schody tego typu zrealizowano w ryzalicie środkowym zamku w Köpenick.

Wnętrze zachowanego jeszcze skrzydła bocznego znajduje się w katastrofalnym stanie (il. 31). Lepiej na szczęście zachowane są wnętrza
korpusu głównego; wprawdzie i tam na każdym kroku widoczne są
ślady zaniedbania i zniszczeń, z drugiej strony zachowały się w nim jednak liczne elementy dawnego wyposażenia stałego, m.in. posadzki z
belek drewnianych, sufity stiukowe, kominki, klatki schodowe i stolarka okienna. Sufity stiukowe wykazują po części daleko idące zniszczenia i znaczne ubytki. W związku z renowacją więźby dachowej trzeba było pogodzić się z dużymi ubytkami w obrębie sufitów na górnej
kondygnacji (il. 28-30). Z drugiej strony nie zostały one zniekształcone
w trakcie wcześniejszych zabiegów konserwatorskich i zachowały oryginalne warstwy konstrukcyjne. Mocno zniszczone są pomieszczenia
od strony ogrodowej w południowej części drugiego piętra, gdyż
padły one ofiarą pożaru. W zaskakująco dobrym stanie znajduje się
barokowa więźba dachowa. W 2012 roku wymieniono zmurszałe
końcówki belek. Niestety nie starczyło wówczas środków, aby równocześnie naprawić koronę murów. Prace te stoją na pierwszym miejscu
listy dalszych działań.

Korpus główny w Swobnicy był na tyle szeroki, że można było umieścić
w nim zarówno ciąg pomieszczeń od strony dziedzińca, jak i od strony ogrodowej (il. 7). Są one jednak na wszystkich kondygnacjach przerywane obszernymi salami, ułożonymi w poprzek skrzydła i oświetlonymi dzięki temu z dwóch stron. Duże wrażenie musiała robić
położona na pierwszym piętrze Sala Wielka o czterech osiach okien
skierowanych na dziedziniec i ku ogrodowi, sąsiadująca po południowej stronie bezpośrednio z klatką schodową (il. 26). Od końca XIX wieku bądź od początku XX wieku podzielona jest ona na cztery pomieszczenia za pomocą ścianek działowych, przecinających kominek i
plafon na suficie. Mimo tego oraz mimo wyciętych w 2011 roku fragmentów sufitu z charakterystycznymi elementami w celu ich zabezpieczenia wysoka jakość dekoracji stiukowej pozostaje w dalszym ciągu czytelna (il. 25). W ten sposób zabezpieczono także kartusz
umiejscowiony pierwotnie nad kominkiem, ujęty w wolutę o płynnej linii przechodzącą w mięsistą formę akantu. Plafon podzielony jest za
pomocą profilowanych listew na część centralną i otaczające ją mniejsze pola. W czterech narożnikach wprowadzono owalne wieńce laurowe o przekroju wałka, spięte za pomocą ekspresywnego maszkaronu ujętego listowiem (również usunięte w 2011 roku) – stanowi on
najbardziej charakterystyczny detal stiuków swobnickich (il. 24). Równie wysokiej jakości jest także sufit sali położonej na północnym skraju
tej samej kondygnacji; jego pole środkowe również ujęte jest mięsistym wieńcem laurowym. W pozostałych pomieszczeniach sufity podzielone są za pomocą profilowanych listew na rozległe pola geome-

Trzy kondygnacje korpusu głównego połączone są za pomocą dwóch
klatek schodowych: reprezentacyjnych schodów głównych za ryzalitem środkowym (il. 10, 23) oraz od południa schodami gospodarczymi prowadzącymi aż do więźby dachowej (il. 32). Dojście do pomieszczeń piwnicznych możliwe jest od zewnątrz poprzez dwa
otwory wejściowe po bokach portalu; poza tym prowadziły do nich
także trzecie schody z parteru po południowej stronie. Schody główne wraz ze swymi rozległymi westybulami zapewne zaprojektowane
były jeszcze przez von Ryckwaerta, podczas gdy właściwa konstrukcja
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tryczne (il. 27). Wszystkie dekoracje stiukowe pochodzą z lat przebudowy zamku przez księżną elektorową Dorotheę. Nazwiska sztukatorów nie są podane w źródłach, lecz z pewnością byli to mistrzowie pochodzący ze szwajcarskiego Graubünden lub z północnych Włoch tak
jak przy wielu innych elektorskich przedsięwzięciach budowlanych tego czasu, m.in. w Schwedt, Köpenick czy przy Domu junkerskim we
Frankfurcie nad Odrą (Frankfurt/Oder) jak też przy prywatnych siedzibach szlacheckich n.p. w Heinersdorf czy Groß Rietz.65 Poprzez staranną analizę stylową z pewnością można by szczegółowiej określić proweniencję detali swobnickich, uścislając pochodzenie ich mistrzów w
obrębie wspomnianej grupy bądź przypisując je artystom innego pochodzenia.

tulne pomieszczenia znajdują się w nowo nadbudowanej drugiej kondygnacji (il. 29, 30). Być może usytuowane były tu również margrabiowskie pokoje prywatne.
Badania nad zamkiem w Swobnicy nie są jeszcze zakończone. Dalsze
badania przy obiekcie oraz praca w archiwach z pewnością dadzą w
przyszłości nowe i bardziej szczegółowe wyniki. Najważniejszą rzeczą
pozostaje, aby zapał, z którym podjęto pierwsze prace renowacyjne,
nie opadł, lecz aby wkrótce zrealizowano kolejne prace. Głównym celem pozostaje przeprowadzenie zgodnej z wytycznymi konserwatorskimi renowacji zamku łącznie z zabudowaniami folwarcznymi i parkiem. O powodzeniu bądź niepowodzeniu przedsięwzięcia zadecyduje
również fakt, w jaki sposób rozwiązana zostanie zupełnie jeszcze
otwarta kwestia przyszłej funkcji zabytku.

Odnośnie formy użytkowania poszczególnych pięter niewiele wiadomo. Pierwsze piętro, służące w innych założeniach z reguły jako piano
nobile, mieści jedynie jeden apartament, gdyż w połowie zajmuje je
Wielka Sala. Jest ona usytuowana w przemyślany sposób nie tylko
obok schodów centralnych, lecz drugim końcem przylega też do gospodarczego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego szybkie dojście
do skrzydła kuchennego. Najbardziej według naszego odczucia przy-
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21 Oberer Holzboden im Bergfried mit Aufstieg zur Plattform. Aufnahme 2014
Wnętrze górnej kondygnacji baszty z dojściem do platformy na szczycie.
Fot. z 2014 r.

20 Neue Außentreppe zum Bergfried. Aufnahme 2014
Nowe schody zewnętrzne prowadzące do baszty. Fot. z 2014 r.

Aus welchen Gründen die Ringmauer im Süden im 17. Jahrhundert teilweise abgetragen wurde, ist unklar. Es bleibt spekulativ, ob
sich hier zu Ordenszeiten das Malzhaus befand, das nachweislich
durch einen Brand vom 28. Mai 1621 zerstört worden war, und ob
in diesem Zusammenhang auch ein Teil der Ringmauer in Mitleidenschaft gezogen wurde.39 Jedenfalls lassen die hellen Steine im
oberen Abschnitt keinen Zweifel daran, dass die obere Etage des
südlichen Seitenflügels in der Barockzeit gänzlich neu aufgestockt
wurde (Abb. 10). Im erwähnten Bericht des Bauinspektors Cöber
von 1780 wird er deshalb auch als „neuer Flügel“ bezeichnet.40
Und auf dem nach 1698 entstandenen und heute leider verlorenen
Ölgemälde des Berliner Hofmalers Michiel Madderstegs, der eine
getreue Vedute des Schlosses mit einem Seestück kombinierte, erscheint der Flügel als im Bau befindlich (Abb. 9).41 Dass hier die
Küche untergebracht war, verrät der große barocke Kamin, dessen
Abzug an der Außenwand deutlich hervortritt und nicht etwa im
Mauerwerk versteckt wurde.
Dem Bericht von 1780 verdanken wir außerdem die Information, dass zu diesem Zeitpunkt, und damit wohl bis weit in das
19. Jahrhundert hinein, sogar noch die vierte Seite der Ringmauer
– hier wird sie „Verteidigungsmauer“ genannt – bestand, die im
Westen die Vorburg von der Hauptburg trennte (Abb. 8).42 Das

heißt: Selbst nach dem barocken Umbau herrschte, anders als heute, nicht etwa der Eindruck einer barocken Dreiflügelanlage vor,
sondern es dominierte weiterhin der Charakter einer Burg mit geschlossenem Innenhof. Darin unterscheidet sich Wildenbruch vom
Schwedter Schloss, das bis 1724 zur Dreiflügelanlage umgestaltet
worden war.43 Diese vierte Mauer verband das Ende des südlichen
Seitenflügels, des Küchenflügels, mit dem Bergfried. Von ihr aus
war die Eingangstür in den Turm, zu der jetzt eine neue Außentreppe führt, leicht zu erreichen. Am Ende des südlichen Seitenflügels ist noch deutlich die Abbruchkante der Verteidigungsmauer zu
erkennen, die generell einen Einblick in den konstruktiven Aufbau
der Ringmauer erlaubt (Abb. 14). Demnach umfassten eine vordere und eine hintere Schale aus Ziegelsteinen einen Kern aus Feldund Bruchsteinen. Sie war etwa 2,5 Meter dick, was dem Durchmesser der übrigen Außenmauern entspricht. Die Mauerkrone war
damit breit genug, um beidseitig massiv gemauerte und zinnenbekrönte Brüstungen aufzunehmen, die den umlaufenden Gang
flankierten. Die 2013 neu errichtete Mauer (Abb. 20), die direkt an
den Turmsockel anschließt und sich durch helleres Material zugleich davon absetzt, zitiert die ursprüngliche Ringmauer und
korrespondiert mit der Abbruchkante am Südflügel. Sie wurde als
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22 Blick vom Turm auf das Corps de Logis und den südlichen Seitenflügel. Aufnahme 2014
Widok korpusu głównego i południowego skrzydła bocznego z baszty. Fot. z 2014 r.

Auflager für die neue Außentreppe errichtet, die sie außerdem
nach Westen abschirmt.
In der Mitte war die Verteidigungsmauer durch das Torgebäude
unterbrochen, über dem sich noch 1780 „Schießscharten und Batterien für die Kanonen“ befanden.44 Im 16. Jahrhundert lagen über
dem Tor Wohngemächer.45 Der Weg zu diesem Tor wurde im Vor-

hof durch 22 Meter lange und merklich ansteigende brüstungsartige Mauern flankiert, die bis nach 1945 noch erhalten waren. Und
auch die Befestigung der Vorburg war 1780 noch vorhanden. nämlich auf der Eingangseite im Westen in Form eines ein hölzernen
„Bollwerks“ und seitlich durch zwei „Gartenwände“, deren nördliche in Verlängerung des Bergfrieds lag und teilweise massiv ge-
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23 Haupttreppenhaus im ersten Obergeschoss. Aufnahme 2014
Pierwsze piętro głównej klatki schodowej. Fot. z 2014 r.

mauert war, während die südliche aus Fachwerk bestand.46 Beide
Höfe waren übrigens schon damals mit Feldsteinen gepflastert,47
wovon heute nicht mehr viel übrig ist.
Über die ursprüngliche Situation innerhalb des Gevierts der
Ringmauer gibt es nur wenige Informationen. Man vermutet, dass
sich das mittelalterliche Hauptgebäude mit der Hofstube, der Woh-

nung des Komturs, den Wohnungen für Gäste und der Kapelle im
nördlichen Bereich des heutigen Corps de Logis befand. Es zeichnet
sich noch heute, wie Bauforschungen der Nachkriegszeit erbrachten, darin ab.48 So war die Südwand des ganz außen in der Nordostecke gelegenen Saals einige Jahre oder Jahrzehnte eine Außenwand, die durch Spitzbogen eigens gegliedert und, wie eine
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25 Deckendetail im ehemaligen Großen Saal. Aufnahme 2014
Fragment sufitu stiukowego w Wielkiej Sali. Fot. z 2014 r.

durchgehende Baunaht zeigt, nicht im Verbund der Hoffassade des
Corps de Logis gemauert ist. Zudem deuten freigelegte Bogen auf
der gartenseitigen Wand im Obergeschoss auf den Ansatz eines
Gewölbes hin. Es handelte sich hierbei also um einen ursprünglich
zweigeschossigen Raum, der als Kapelle gedient haben dürfte,
nach 1680 anstelle des Gewölbes die heutige barocke Stuckdecke

24 Deckendetail im ehemaligen Großen Saal. Aufnahme 2014.
Die Fehlstellen sind teils auf die Bergungsmaßnahmen des Denkmalamts 2011
und teils auf das jahrelang undichte Dach zurückzuführen.

Fragment sufitu stiukowego w Wielkiej Sali. Fot. z 2014 r.
Ubytki spowodowane są po części pracami ratowniczymi Urzędu Ochrony
Zabytków w 2011 r., po części przeciekającym przez wiele lat dachem.
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26 Ehemaliger Großer Saal im ersten Obergeschoss, Blick nach Norden. Aufnahme 2014
Dawna Wielka Sala na pierwszym piętrze, widok w kierunku północnym. Fot. z 2014 r.

erhielt und erst im 19. Jahrhundert durch eine Zwischendecke in
zwei große übereinanderliegende Säle unterteilt wurde. Das mittelalterliche Wohngebäude war in seiner Grundfläche allerdings
nicht auf besagten Saal beschränkt, sondern muss sich zum einen
weiter in Richtung Bergfried erstreckt haben, ehe es nach 1680 zugunsten des weiter zurückspringenden Seitenflügels teilweise ab-

gebrochen wurde. Offen bleibt, inwieweit sich im heutigen Corps
de Logis – immer abgesehen von der Außenwand – noch an anderen Stellen mittelalterliche Bausubstanz befindet. Immerhin reichen die eindrucksvollen mittelalterlichen Kellergewölbe (Abb. 33)
bis an den Mittelrisalit. Überhaupt ist in Rechnung zu stellen, dass
im Verlauf der Jahrhunderte sukzessive weitere Gebäude in das
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27 Deckendetail im zweiten Obergeschoss. Aufnahme 2014
Fragment sufitu na drugim piętrze. Fot. z 2014 r.

28 Decke im zweiten Obergeschoss des Haupttreppenhauses. Aufnahme 2014
Sufit na drugim piętrze w obrębie głównej klatki schodowej. Fot. z 2014 r.

Hofgeviert gestellt wurden. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass sich
schon die Ordensburg über die gesamte Fläche des heutigen Corps
de Logis erstreckte, wie die Vorkriegsforschung annahm.49 Neue
Bauforschungen, wie sie im Zuge der geplanten Sanierung von
Schloss Wildenbruch unumgänglich sind, dürften noch präzisere
Aufschlüsse erbringen.
Von der Hofseite präsentiert sich das Schloss heute, abgesehen
vom Bergfried, als Bau des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Die Pläne zu dieser umfassenden Modernisierung der Burg dürften von
dem niederländischen Baumeister Cornelis Ryckwaert (gest. 1693)
stammen, auch wenn in den spärlich überlieferten Quellen sein
Name bislang nicht auftaucht.50 Doch liegt es nahe, dass sich Kurfürstin Dorothea zunächst desjenigen bediente, der für sie seit nunmehr 1670 erfolgreich mit dem Wiederaufbau des unweit gelegenen Schwedter Schlosses beschäftigt war.51 Ryckwaert war in diesen
Jahren überaus gefragt, erhielt er doch 1681 mit den Neubauprojekten der anhaltinischen Schlösser in Oranienbaum und Zerbst
gleich zwei lukrative Aufträge, die durchaus stilistische Parallelen zu
Wildenbruch aufweisen. Kaum jemand verfügte damals über eine
bessere Referenz für den Umbau einer Johanniterburg als Ryckwaert, der schon zwischen 1662 und 1667 im Auftrag der Johanniter
deren ruinösen Stammsitz in Sonnenburg (Słońsk), und zwar unter

Einbeziehung der Altbausubstanz, umgestaltet hatte, wenn auch
noch nicht nach eigenen Entwürfen, sondern nach denjenigen Pieter Posts.52 1689/1690, also nach dem Umbau von Wildenbruch, wurde er nachweislich von den Johannitern zur Modernisierung ihrer
Ordensburg in Lagow (Łagów) in der Neumark herangezogen.53 Dabei handelt es sich ebenfalls um eine – wenn auch wesentlich kompaktere – Dreiflügelanlage, die an der Eingangsseite von einer bis
heute erhaltenen Verteidigungsmauer geschlossen und außerdem
von einem hohen Bergfried überragt wird.
Das Ziel der barocken Umbauplanung in Wildenbruch bestand
in der Umwandlung der vorhandenen Bauten in eine homogene
Dreiflügelanlage.54 Das neue dreigeschossige Corps de Logis im
Osten sowie die nördlich und südlich daran anstoßenden zweigeschossigen Seitenflügel schmiegen sich an die mittelalterliche
Ringmauer, während sie zum Hof hin moderne verputzte Fassaden
ausbilden. Dabei übersteigt das Corps de Logis die Höhe der
Ringmauer, da ihm ein weiteres Geschoss neu aufgesetzt wurde
(Abb. 10, 18, 22). Auf diesem ruht das hohe Walmdach, das 2012
neu eingedeckt wurde. Wie gleichzeitig in Oranienbaum bediente
sich Ryckwaert auch in Wildenbruch eines liegenden Dachstuhls mit
hochaufliegenden Aufschieblingen und eines mehrteiligen hölzernen Traufgesimses. Eine Besonderheit in Wildenbruch ist die Ver-
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29 Gemach im zweiten Obergeschoss. Aufnahme 2014
Komnata na drugim piętrze. Fot. z 2014 r.

wendung von Hängesäulen, die erforderlich sind, da sich unter
dem Dachboden keine tragende Mittelwand befindet.55 Bis an die
Traufe des Dachs des Corps de Logis wiederum ragt der Dachfirst
des südlichen Seitenflügels. Die unterschiedlichen Geschosshöhen
bewirken somit eine reizvolle Staffelung der Baumassen. Leider ist
dieses Bild inzwischen durch den Totalverlust des nördlichen Flügels
empfindlich beeinträchtigt (Abb. 16).
Die Fassadengliederung des Corps de Logis ist schlicht gehalten
und erfolgt vornehmlich über die Aneinanderreihung wohlpro-

portionierter, mit Keilsteinen bekrönter Fenster (Abb. 13). Ihre Anordnung ist nicht immer regelmäßig und reagiert damit auf Besonderheiten der Raumverteilung im Innern. Den Hauptakzent
setzt der nur leicht hervortretende Mittelrisalit, dessen Kanten von
Ortrandsteinen akzentuiert sind – eine Lösung, die 1780 im Bericht
des Bauinspektors Cöber als „toskanische Ordnung“ definiert
wird.56 Ursprünglich war der Mittelrisalit, wie auch historische Ansichten belegen (Abb. 1), von einem Dreiecksgiebel bekrönt, der
gegen 1875 beseitigt wurde,57 was wohl aus Kostengründen ge-
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30 Korridor im zweiten Obergeschoss. Aufnahme 2014. Deutlich zu erkennen die teilweise erneuerten Deckenbalken.
Korytarz na drugim piętrze. Fot. z 2014 r. Widoczne wyraźnie odróżniające się wymienione fragmenty belek stropowych.

schah, um die Dachsituation zu vereinfachen. Am Junkerhaus in
Frankfurt/Oder und am Schloss in Oranienbaum, die beide ebenfalls von Ryckwaert stammen, ist der Dreiecksgiebel noch vorhanden, Charakteristisch für alle drei Bauten ist außerdem, dass die
beiden äußeren Achsen des dreiachsigen Mittelrisalits jeweils nur
die halbe Breite der Mittelachse umfassen.58 Das Eingangsportal in
Wildenbruch, das heute nur eine provisorische Tür aufweist, ist
über eine Freitreppe erreichbar und wird durch eine in Holz gearbeitete Pilasterkonstruktion gerahmt, deren Gebälk nicht mehr in
situ vorhanden und teilweise ganz verloren ist. Ursprünglich war

der Eingang, vergleichbar der Situation in den beiden darüber liegenden Geschossen, von zwei schmalen Fenstern flankiert.
Auf der Gartenseite des Corps de Logis sind Ryckwaerts Eingriffe
ohne größere baukünstlerische Ansprüche und vorrangig Antworten auf praktische Erfordernisse (Abb. 17, 19). Er beschränkte sich auf
das Einbringen von Fenstern in die dicke mittelalterliche Ringmauer,
um so die neuen Innenräume modernen Ansprüchen gemäß ausreichend zu belichten. Dennoch erfolgten die Durchbrüche in der nördlichen Hälfte auffallend spärlich, so dass von einer symmetrisch gestalteten Fassade keine Rede sein kann. In der Mittelachse befindet
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31 Westliches Obergeschoss im südlichen Seitenflügel. Aufnahme 2014
Zachodnia część górnej kondygnacji w południowym skrzydle bocznym. Fot. z 2014 r.

sich das Gartenportal, zu dem eine steile Freitreppe führt, darüber
liegen zwei weite Segmentbogenfenster, die das Treppenhaus belichten. Sie sind jeweils um ein halbes Geschoss versetzt angeordnet,
um zu verhindern, dass sie von den Wendepodesten der Treppe
überschnitten werden. Auch die Gartenfassade und womöglich
ebenso der südliche Seitenflügel dürften damals verputzt worden
sein, doch fanden Putz und Farbe auf dem glatten mittelalterlichen
Mauerwerk wenig Halt und wurden allmählich wieder abgewaschen, so dass es heute fast keinerlei Spuren mehr davon gibt. Allein
in dem nach 1680 neu aufgesetzten oberen Geschoss des Corps de

Logis wurden die Wände entsprechend präpariert, so dass es heute
noch große Flächen an Putz aufweist.
Ab 1682 verliert sich Ryckwaerts Name in den Akten zum
Schwedter Schlossbau, und damit dürfte er sich auch aus Wildenbuch zurückgezogen haben. Nur so ist zu erklären, dass im weiteren Verlauf der 1680er Jahre mit Michael Matthias Smids (1626–
1692) und Johann Arnold Nering (1659–1695) zwei in Berlin
ansässige Architekten mit der Fortführung des Vorhabens betraut
waren. Im Falle Smids, der auch schon länger in Schwedt mitgewirkt hatte, ist immerhin denkbar, dass ihm von Beginn an die Rea-
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nicht nur die Oberaufsicht, sondern auch die Konzeption der seitlichen Galerieflügel und insbesondere ihrer hofseitiger Fassadenaufrisse zuzuschreiben (Abb. 14). Denn um 1685 errichtete dieser
auch die zweigeschossige Galerie in Schloss Köpenick, deren Arkaden allerdings geöffnet waren.62 In Wildenbruch dürften die auf
wuchtigen Pfeilern ruhenden Erdgeschossarkaden von Beginn an
verblendet gewesen sein, um gleichzeitig durch Türen und Fenster
wieder geöffnet zu werden. Das Obergeschoss ist dann direkt auf
hochrechteckige Fenster angelegt. Versiert spielt der Architekt mit
der Oberfläche der Wand, die durch vertiefte Spiegelfelder aufgelockert und aufgelegte Bänder strukturiert wird.
Das Innere es noch erhaltenen Seitenflügels befindet sich in einem desaströsen Zustand (Abb. 31). Anders sieht es glücklicherweise im Corps de Logis aus, wo man zwar ebenfalls überall auf Spuren
von Verwahrlosung und Zerstörung trifft, wo andererseits jedoch
noch zahlreiche Elemente der ursprünglichen wandfesten Ausstattung wie Dielenfußböden, Stuckdecken, Kamine, Treppenhäuser
und Fensterrahmen erhalten sind. Die Stuckdecken weisen teilweise starke Schäden und Fehlstellen auf. Bei der jüngst erfolgten Sanierung des Dachstuhls mussten große Verluste bei den Decken im
oberen Geschoss in Kauf genommen werden (Abb. 28–30). Andererseits sind sie nicht durch frühere Restaurierungsmaßnahmen beeinträchtigt und weisen durchgehend noch die originalen Unterkonstruktionen auf. Stark in Mitleidenschaft gezogen sind die
gartenseitigen Räume in der Südhälfte des zweiten Obergeschosses, da es hier einmal gebrannt hat. In erstaunlich gutem Zustand
wiederum befand sich bis zuletzt der barocke Dachstuhl. 2012 wurden die verfaulten Balkenköpfe durchgehend erneuert. Leider
reichte damals die Finanzierung nicht aus, um auch die Mauerkrone zu reparieren. Dies nachzuholen, steht aktuell ganz oben auf
der Agenda.
Die drei Geschosse des Corps de Logis werden über zwei Treppenhäuser erschlossen, nämlich die repräsentative Haupttreppe im
Mittelrisalit (Abb. 23) sowie die bis in den Dachstuhl führende
Ökonomietreppe im Süden (Abb. 32). Die Kellergewölbe sind von
außen über zwei Öffnungen seitlich des Eingangsportals zugänglich, außerdem führte dorthin aus dem südlichen Erdgeschoss eine
dritte Treppe hinab. Das Haupttreppenhaus mit seinen großzügigen Vestibülen dürfte noch von Ryckwaert konzipiert worden
sein, während die eigentliche Holzkonstruktion 1682 von dem Berliner Hofzimmermeister Nicolaus Reichmann errichtet wurde. Spä-

32 Nebentreppenhaus. Aufnahme 2006
Boczna klatka schodowa. Fot. z 2006 r.

lisierung der Ryckwaertschen Pläne zugedacht war, denn der Part
des Bauunternehmers war seine typische Rolle.59 Dagegen wird der
renommierte Architekt Nering auch gestalterisch in das Projekt eingegriffen haben.60 Sein Name taucht explizit in einer Notiz des
Wildenbrucher Schlosshauptmanns David von Grumbkow vom
5. Dezember 1685 auf: „Waß auch die ganz nöthige Reparirung des
hiesigen Schlosses anbetrifft, so Können die Kosten ohne Mons:
Nöhrings gegenwart voritzo nicht specificiret werden.“61 Auch aus
stilistischen Gründen liegt es nahe, Nering zu diesem Zeitpunkt
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33 Nordöstliches Kellergewölbe, Blick nach Süden. Aufnahme 2014
Północno-wschodnia piwnica, widok w kierunku południowym. Fot. z 2014 r.

testens zu diesem Zeitpunkt, also nur zwei Jahre nach dem Beginn
der Bauarbeiten, muss demnach bereits der äußere Umbau des
Corps de Logis weitgehend abgeschlossen gewesen sein, insbesondere was den hofseitigen Risalit und den Einbruch der Segmentbogenfenster in der Mittelachse der Gartenseite betrifft. Der
Grundidee nach wurde in Wildenbruch der Typus einer zweiläufigen Treppe mit vereinigtem Austrittsarm und vorgelagertem
Vestibül verwirklicht, den der Architekt und Bildhauer Charles
Philippe Dieussart (um 1625 – um 1695/1696) 1679 in seinem in

Güstrow erschienenen Architekturtraktat Theatrum Architecturae
Civilis propagiert hatte.64 Nur wenige Jahre später als in Wildenbruch wurde eine Holztreppe dieser Art im Mittelrisalit von Schloss
Köpenick verwirklicht.
Das Corps de Logis in Wildenbruch war tief genug, um im Sinne
eines Appartement double sowohl eine Raumfolge auf der Hof- als
auf der Gartenseite anzulegen (Abb. 7). Doch wird dieses Prinzip
andererseits in allen Geschossen durch saalartige Räume durchbrochen, die sich quer durch den Flügel erstrecken und so von zwei
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Seiten Licht empfangen. Besonders eindrucksvoll muss hier mit je
vier Fensterachsen zum Hof und zum Garten der im ersten Obergeschoss gelegene Große Saal gewirkt haben, der direkt südlich
an das Treppenhaus anschließt (Abb. 26). Seit dem späten 19. oder
frühen 20. Jahrhundert ist er durch Zwischenwände in vier Räume
unterteilt, die unschön den Kamin sowie den Deckenplafond
durchschneiden. Dennoch ist die Qualität der Stuckarbeiten nach
wie vor erkennbar (Abb. 25), trotz der Fehlstellen aufgrund der
2011 vorgenommenen Heraustrennung und Bergung der charakteristischsten Stuckformen. Diese Maßnahme betraf auch die Kartusche über dem Kamin, deren bewegte Volutenspange in fleischigen Akanthus übergeht. Der Plafond ist durch Profilleisten in ein
zentrales Mittelstück sowie umlaufende kleinere Felder unterteilt.
An den vier Ecken sitzen wulstige ovale Lorbeerkränze, die von einer expressiv anmutenden Blattmaske überfangen sind (ebenfalls
2011 entfernt) – dem wohl markantesten Detail der Wildenbrucher
Stuckaturen (Abb. 24). Ähnlich qualitätvoll ist die Decke des auf der
selben Etage ganz im Norden befindlichen Saals, deren Mittelfeld
ebenfalls durch einen kräftigenLorbeerkranz gestaltet ist. In den
übrigen Räumen unterteilen Profilleisten die Decken in großflächige geometrische Figurationen (Abb. 27). Sämtliche Stuckarbeiten
stammen aus den Jahren des Umbaus unter Kurfürstin Dorothea.
Die Namen der Stuckateure sind urkundlich nicht genannt, doch
handelte es sich um aus Graubünden oder Oberitalien stammende Meister, wie sie just in dieser Zeit in zahlreichen anderen kurfürstlichen Bauten – genannt seien nur Schwedt, Köpenick oder das
Junkerhaus in Frankfurt/Oder – sowie in privaten Adelssitzen wie
Heinersdorf oder Groß Rietz tätig waren.65 Über sorgfältige Stilanalysen dürften sich die Wildenbrucher Arbeiten innerhalb dieser
Gruppe noch genauer bestimmen und vielleicht sogar an andernorts identifizierte Künstler zuschreiben lassen.
Hinsichtlich der Nutzung der einzelnen Etagen und Appartements ist wenig bekannt. Das andernorts häufig als Piano Nobile
fungierende erste Obergeschoss bietet nur einem Appartement
Raum, ist es doch zur Hälfte vom Großen Saal belegt. Dieser ist nicht
nur geschickt an das zentrale Treppenhaus, sondern am anderen
Ende auch an die Wirtschaftstreppe angebunden, die wiederum einen schnellen Zugang in den Küchenflügel erlaubte. Die für unser
Empfinden behaglichsten Räume sind im neu aufgesetzten zweiten
Obergeschoss vorhanden (Abb. 29, 30). Womöglich befanden sich
hier auch die markgräflichen Privaträume.

34 Deckendetail im Erdgeschoss. Aufnahme 2014
Fragment sufitu na parterze. Fot. z 2014 r.

Die Erforschung von Schloss Wildenbruch ist längst noch nicht abgeschlossen. Weitere Untersuchungen am Bau und Studien in Archiven werden zu vertieften und neuen Erkenntnissen führen. Wichtig
bleibt, dass der Schwung, den die ersten Sanierungsmaßnahmen
brachten, nicht verloren geht und bald weitere Restaurierungen folgen. Das große Ziel bleibt eine denkmalgerechte Wiederherstellung
des Schlosses einschließlich seiner Nebengebäude und des Parks.
Über Erfolg und Misserfolg wird auch entscheiden, inwieweit die bislang noch völlig offene Nutzungsfrage geklärt wird.
Autor
Dr. Guido Hinterkeuser; Kunst- und Architekturhistoriker, Publizist. Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft Schloss Wildenbruch | Swobnica e.V.
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